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Protocolo: 10189/2017 Edital: 679/2017 

Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE AGENCIA ESPECIALIZADA EM MARKETING DIGITAL 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SESI E SENAI PR 

Critério de 
julgamento 

Menor preço por LOTE 

Abertura: 26 03 2018 

 
 

Recorrente: EXPLAY INTERNET LTDA 

Contrarrazoante: LOJA DOCE COMUNICAÇÃO LTDA 

Recorrida: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR  

 

1.  

 

DA TEMPESTIVIDADE 

 É tempestivo o recurso apresentado pela empresa EXPLAY INTERNET LTDA no dia 20 de abril 

de 2018 as 13h47min, meio eletrônico, contra o julgamento parcial das propostas técnicas, 

publicado em 13 de abril de 2018; 

 Oportunizadas as contrarrazões, o LOJA DOCE COMUNICAÇÃO LTDA apresentou, em meio 

eletrônico, tempestivamente, no dia 27 de abril de 2018, às 17h36min.  

 

2.  

 

DAS RAZÕES RECURSAIS 

A recorrente EXPLAY INTERNET LTDA com base no julgamento das propostas técnicas, alega que: 

1) Sobre Relação de Cliente por Segmento – trecho de Educação (ref. Proponente Loja 

Doce) 

a) Solicita revisão da pontuação da Loja Doce, por entender estar em desacordo com o 

indicado no edital item 3.1.1 

2) Sobre Relação de Clientes por Segmento – trecho de Inovação e Tecnologia (ref. 

Proponente Explay) 

a) A empresa questiona por que não pontou na “Relação de Clientes por Segmento” trecho de 

“Tecnologia e Inovação”, pois entende que apresentou as comprovações necessárias. 

3) Sobre Atendimento Dedicado – experiência profissional acima de 2 anos (ref. Proponente 

Explay) 

a) Questiona por qual motivo não foi pontuado no tema acima, pois entende atender os 

requisitos 

4) Sobre Gerente de Conta – experiência profissional acima de 3 anos (ref. Proponente 

Explay) 

a) Questiona o motivo pela não pontuação no item acima, pois entende que atendeu aos 

requisitos necessários, solicitando ainda, sua equiparação de nota a proponente Loja Doce. 

5) Sobre Analista de BI – experiência profissional acima de 3 anos  

a) Questiona o motivo pela pontuação da empresa Loja Doce nesse quesito, por entender que 

a empresa não atendeu os requisitos necessários.  
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3. u 

 

DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS 

A contrarrazoante LOJA DOCE COMUNICAÇÃO LTDA, com base no recurso publicado no site do 

Sistema FIEP alega estar ciente e de acordo com o julgamento, porém expõe as colocações sobre os 

comentários feitos pela empresa Explay, conforme segue: 

1) Colocação 1 

a) Conforme o item 3.1.1, salienta que a exigência do edital é que o carimbo conste nome e 

função do signatário e o seguimento de atuação do cliente atendido. Dessa maneira, nem 

mesmo o carimbo de CNPJ da empresa atenderia ao item, visto que é necessário haver 

descritivamente o nome do profissional que assina e a sua função, além do segmento de 

atuação. Entendendo que nenhuma das empresas concorrentes do certame apresentaram 

carta com o carimbo contendo a especificação exigida no item em questão. 

2) Colocação 2 

a) Cita que as empresas Biotrat e Gryogene não estão inseridas nas categorias de clientes 

por segmento solicitado, por isso a não pontuação da Explay 

3) Colocação 3 

a) Diz que a profissional Priscila, realizou atendimento somente a partir de março de 2017, por 

esse motivo entende pela não pontuação da empresa Explay 

4) Colocação 4 

a) Alega que não foi comprovada a experiência do gerente de contas da Explay 

5) Colocação 5 

a) Cita que foi comprovada a experiência do profissional de BI pela empresa Loja Doce. 

 

4.  

 

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. 

 

Após término dos prazos legais a Comissão de Licitação encaminhou para análise e deliberação da 

Autoridade Competente para decidir os recursos e contrarrazões, bem como a análise de todas as 

razões recursais e contrarrazões apresentadas.  
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DA ANÁLISE DAS RAZÕES DE RECURSO E CONTRARRAZÕES 

 

1) Sobre relação de clientes por segmento – trecho de Educação – ref. proponente Loja 

Doce: 

A carta apresentada pela empresa Loja Doce para comprovação de experiência no segmento 

de Educação atende as exigências deste item. 

O edital orienta o formato da carta, porém a análise é realizada pelas informações 

apresentadas, e neste caso o documento contém todas as informações solicitadas. 

 

2) Sobre relação de clientes por segmento – trecho de Inovação e Tecnologia – ref. 

proponente Explay: 

Conforme declaração da proponente Explay, a empresa Cryogene foi indicada como cliente no 

segmento de “segurança e saúde”, e a Explay pontuou neste segmento. 

A empresa Biotrat não pontuou pois não é uma empresa no segmento de Tecnologia e 

Inovação, sendo a sua atividade econômica principal “Imunização e controle de pragas 

urbanas”. 

 

3) Sobre atendimento dedicado – experiência profissional acima de 2 anos – ref. proponente 

Explay 

A profissional Priscyla Monteiro Muraro não pontuou no quesito experiência profissional “na 

função de atendimento à clientes”, pois no currículo apresentado não consta esta atividade. 

 

4) Sobre Gerente de  Conta – experiência profissional acima de 3 anos – ref. proponente 

Explay 

No currículo apresentado pela proponente Explay, para comprovação de experiência do 

profissional Daniel Cabral Filla, não consta a atividade de gerente de contas. Desta forma não 

foi comprovada a experiência, conforme exigido em edital. 

Sobre comparação com o mesmo item da empresa Loja Doce, no currículo do profissional 

Eduardo Johnscher consta a função de “gerente de contas”, texto abaixo: 

(...) para também atender a clientes externos realizando a função de Gerente de Contas. 

 

5) Sobre o Analista de BI – experiência profissional acima de 3 anos 

A Comissão de avaliação técnica entende que as atividades realizadas por Analista de BI e por 

Analista de performance são similares e, por isso, considerou à experiência do profissional 

Thiago Augusto Matsunaga para fins de pontuação. 

 

 

4.  

 

DA CONCLUSÃO 

Diante das considerações acima, esta autoridade competente para análise dos recursos conhece das 

razões recursais, eis que tempestivos, e no mérito os julga: 

 

1) IMPROCEDENTE, mantendo a decisão da Comissão de Licitação quanto a correta 
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classificação das propostas. 

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

neste julgamento de recurso. Após, proceda-se com as demais fases do processo; 

3) DIVULGUE-SE para fins de direito. 

 

Curitiba, 09 de maio de 2018. 

 
CARLOS ALBERTO NALEVAIKO  

GERÊNCIA CORPORATIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE COMPRAS  
 

MANUEL EMILIO RODRIGUES 

GERENTE EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO GESTÃO E ENGENHARIA 

 

JOSÉ ANTONIO FARES 

SUPERINTENDENTE DO SESI/PR / DIRETOR REGIONAL DO SENAI 

 

EDSON LUIZ CAMPAGNOLO 

DIRETOR REGIONAL DO SESI/ PRESIDENTE DO SISTEMA FIEP 

 

 

Ciente. De acordo. 

 

Nadia de Jesus dos Santos 

Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Luciano Diniz Fabris 

 Coordenação de Compras Consumo e Serviços 

Alessandra Teodoro Silvério 

Comissão de Licitação 

Luis Paulo Kowalski 

Comissão de Licitação 

 


