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Protocolo: 11534/2018 Edital: SISTEMA FIEP 

Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

FACILITIES, PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA FIEP 

Critério de 

julgamento 
MENOR PREÇO 

Abertura: 12 12 2018 

 

Impugnante: PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

Impugnada: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR  

 

1.  

DA TEMPESTIVIDADE 

 É tempestiva a impugnação apresentada pela empresa PONTUAL SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS no dia 11 de novembro de 2018 às 19h57min em eletrônico (e-mail). 

2.  

DAS RAZÕES 

As impugnantes alegam: 

 

1) DA CONSIDERAÇÕES DA IMPUGNANTE PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

Inicialmente a impugnante cita que verificou diversas incongruências que impedem a 

participação das empresas interessadas. 

1.1) Alega que o Edital está desprivilegiando a ampla concorrência, o que repercute finalisticamente 

em prejuízo da contratação pelo melhor preço; 

1.2) Alega que com a realização de um único contrato, abrangendo toda a vasta sorte de serviços 

que se pretende contratar por meio do edital ora impugnado, esbarra de forma inequívoca ou na 

frustração da competição; 

1.3) Alega que é recomendável a alteração do edital, onde se divida a concorrência em lotes 

segundo a natureza dos serviços contratados; 

 

 

3.  

PARA INFORMAÇÃO: 

De pronto cumpre informar que o Tribunal de Contas da União tem jurisprudência consolidada no 

sentido que os Serviços Sociais Autônomos não se submetem às regras da Lei nº 8.666/93, posto que 

não integram a Administração Pública, tal como delimita seu artigo 1º. 

Ainda, a jurisprudência da Corte de Contas reconhece a plena autonomia dos Conselhos Nacionais 

dos Serviços Sociais Autônomos para editarem seus próprios Regulamentos de Licitações e Contratos. 

Nesse contexto tem-se que as licitações do SESI/SENAI se pautam pelo seu Regulamento de Licitações 

e Contratos (RLC). 

Salienta-se, ainda, que os processos de licitação realizados pelo SESI/SENAI atendem aos 

Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da 

Probidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e dos que lhe são 

correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo. Tais princípios estão 

estabelecidos no Art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, no qual está 

respaldado o presente Edital. 

 

DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA 

 

A contratação de Facilities é uma prática de mercado contemporâneo já solidificada, onde o 

desenvolvimento de soluções integradas é buscado como forma de reduzir redundâncias, aumentar a 

sinergia entre as equipes de trabalho, facilitar a gestão contratual e potencialização de ganhos de escala, 

possibilitando oportunidade na otimização dos processos e recursos. 

Segundo Moacyr E. A. da Graça, o gerenciamento de facilidades é uma atividade profissional que 

tem por finalidade o planejamento e a operação de processos eficientes, integrando edificações, 

equipamentos e serviços (meios) visando dar suporte às pessoas, alinhada às estratégias, para a efetiva 
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consecução dos propósitos (fins) da organização. 

A contratação unificada visa a simplificação da gestão dos contratos otimizando o processo 

gerencial, a minimização de riscos de indisponibilidade dos ambientes, o aumento da segurança 

operacional, a eficiência e sinergia na prestação do serviço, o foco na governança e padronização dos 

serviços, os ganhos de escala, o mapeamento da estrutura de cada unidade, a satisfação dos clientes 

internos, a garantia do alcance dos resultados previstos com o estabelecimento de “Índice de medição de 

resultados” e uso racional dos recursos técnicos e materiais, além de manter o foco da Instituição voltado 

ainda mais para a busca da melhoria contínua em sua atividade finalística, destinando esforços em 

busca da profissionalização e ensino. 

Vale ressaltar que há outros órgãos que já adotam o modelo Facilities, com exemplo podemos citar 

a Caixa Econômica Federal, SABESP e SEBRAE.   

 

Vejamos o que o Acórdão 929/2017 Plenário , nos diz: 

“...Assegurado o atendimento aos princípios que regem as 
licitações e os contratos públicos, a contratação de serviços de 
conservação e manutenção de infraestrutura predial, com a 
inclusão de serviços variados, na modelagem conhecida como 
contratação de facilities, não configura, por si só, afronta à lei de 
licitações, quando previa e formalmente motivada, de modo a 
evidenciar, de forma clara e inequívoca, os benefícios potenciais 
advindos dessa modelagem, com destaque para a quantificação 
das vantagens econômicas e financeiras e dos ganhos advindos da 
economia de escala...” 

 

 

A contratação unificada visa a simplificação da gestão dos contratos otimizando o processo 

gerencial, a minimização de riscos de indisponibilidade dos ambientes, o aumento da segurança 

operacional, a eficiência e sinergia na prestação do serviço, o foco na governança e padronização dos 

serviços, os ganhos de escala, o mapeamento da estrutura de cada unidade, a satisfação dos clientes 

internos, a garantia do alcance dos resultados previstos com o estabelecimento de “Índice de medição de 

resultados” e uso racional dos recursos técnicos e materiais, além de manter o foco da Instituição voltado 

ainda mais para a busca da melhoria contínua em sua atividade finalística, destinando esforços em 

busca da profissionalização e ensino. 

O parcelamento do objeto deve visar principalmente o interesse da Administração.  

No cenário atual das Unidades do Sistema Fiep a prestação de serviços segregados traz prejuízo 

para o conjunto de funcionamento da unidade, uma vez que a resolução de problemas, com frequência, 

demanda a mobilização de mais de uma equipe de diferentes contratos, além de uma maior demora na 

execução do serviço, situação que é mais grave quando resulta em indisponibilidade da unidade. Gera, 

ainda, dúvidas na imputação de responsabilidade por danos causados às instalações devido à 

dificuldade de identificação do responsável. Sobretudo gera sobreposição de atividades administrativas 

sem visão global devido a gestão de inúmeros contratos.  

O modelo adotado não está desprivilegiando a ampla concorrência e frustrando a competitividade e 

a seleção da proposta mais vantajosa conforme relatado pela empresa Pontual Serviços Terceirizados 

Ltda. 

Esclarecemos que no dia 22/12/2017 às 09h00 foi realizada reunião pública a fim de conhecer o 

mercado, bem como verificar se os fornecedores atenderiam o escopo proposto, onde constatou-se que 

o modelo adotado é viável, sendo possível o atendimento dos segmentos através de uma única 

empresa. 

De toda forma a fim de aumentar ainda mais a competitividade e indo ao encontro da finalidade da 

licitação que é obtenção da melhor relação custo-benefício para atender às necessidades da Instituição, 

consideramos a possibilidade de subcontratação para os itens relacionados no Anexo XV, assim como a 

participação de empresas reunidas em consórcio, de acordo com o segmento de atuação, ou seja, 

limpeza, jardinagem, copeiragem, manutenção predial, manutenção de ar condicionado e manutenção 

de purificadores, conforme previsto no item 5 do preâmbulo do edital. 

Quanto às condições de habilitação no que diz respeito à inscrição em Conselhos de classe, 

entendemos que se faz necessário apenas a publicação de esclarecimento, conforme abaixo: 

Para as proponentes em formato de consórcio, será exigido o documento complementar de 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A929%2520ANOACORDAO%253A2017%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
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habilitação, solicitado no item 4.2, alínea a, somente para aquelas que possuírem os profissionais citados 

no item 4.3, alínea a.  

Diante das considerações acima, entendemos que o pedido da empresa Pontual Serviços 

Terceirizados Ltda, no que diz respeito às condições de habilitação quanto à inscrição em Conselhos de 

classe (item 4.2 do Anexo II), não seja motivo para qualquer retificação, e sim apenas a publicação de 

esclarecimento, conforme abaixo: 

Para as proponentes em formato de consórcio, será exigido o documento complementar de 

habilitação, solicitado no item 4.2, alínea “b”, somente para aquelas que possuírem os profissionais 

citados no item 4.3, alínea “a”.  

 
 

Pelos motivos expostos, entendemos que não se procede os argumentos trazidos pelo impugnante, 

uma vez que, o Edital já havia sido Retificado e publicado antes do recebimento de tal impugnação. 

 

4.  

DA CONCLUSÃO 

Diante das considerações acima, esta autoridade competente para análise da impugnação conhece das 

razões, eis que tempestivas, e no mérito as julga: 

1) IMPROCEDENTE, mantendo o preâmbulo do edital e demais condições previstas em Edital; 

2) Determino que a Comissão de Licitações publique ato formal contendo as decisões tomadas 

neste julgamento de impugnação; 

3) DIVULGUE-SE para fins de direito. 

 

Curitiba, 29 de novembro de 2018. 

 

Carlos Alberto Nalevaiko  

Gerência Corporativa de Suprimentos e Abastecimento  

 

Manuel Emilio Rodrigues 

Gerente Executivo de Desenvolvimento, Suprimentos e Engenharia  

 

 

Ciente. De acordo. 

Nadia de Jesus dos Santos 

Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Alessandra Teodoro Silvério 

Comissão de Licitação 

Caroline Borges 

Comissão de Licitação 

Luciano de Freitas Trindade 

Comissão de Licitação 

 


