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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: 30 11 2019 

 

Impugnante: ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA 

Impugnada: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR  

 

1.  

DA TEMPESTIVIDADE 

 É tempestiva a impugnação apresentada pela empresa ONDREPSB PR LIMPEZA E 

SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA no dia 23 de outubro de 2018 às 13h00min em físico. 

2.  

DAS RAZÕES 

As impugnantes alegam: 

 

1) DA CONSIDERAÇÕES DA IMPUGNANTE ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS 

ESPECIAIS LTDA 

Inicialmente a impugnante cita que verificou diversas incongruências que impedem a 

participação das empresas interessadas. 

1.1) Diz que pelo fato do edital estar divido em quatro lotes (por localidade), que contemple os 

Serviços de manutenção de sistema climatização em sistema central; Serviços de manutenção 

predial; Serviço de jardinagem e manutenção de áreas verdes; Serviços de limpeza e Serviços 

de copeira, torna-se difícil a participação de única empresa para atendimento dos serviços 

expostos.  Por se tratar de serviços distintos no mercado; 

1.2) Alega que o edital não se enquadra em relação de afinidades em terceirização, citando 

coperagem e sistema de climatização central por exemplo, bem como, não vê vislumbrar 

serviço de jardinagem e serviço de manutenção predial; 

1.3) Alega que raríssimas empresas conseguiriam apresentar atestado de capacidade único 

contemplando as 5 atividades; 

1.4) Cita que o edital deveria ser dividido por funções/atividades e não por local; 

1.5) Ainda diz que o edital da forma que foi publicado afeta: participação de interessados; 

compromete o objetivo da licitação (busca do menor preço); fere o princípio da economicidade; 

devido a redução de participantes oneraria o Sistema Fiep; direcionamento de licitação; 

1.6) Por fim, requer a alteração do edital para que se coadunem com o ramo da prestação de serviço 

terceirizado de natureza contínua e pede pela modificação dos lotes ou que deixe de exigir 

comprovação de execução de todos os serviços. 

 

 

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 
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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 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...” 

 

Quanto a solicitação do documento de habilitação atestado de capacidade, vejamos o que trata o 

Regulamento de Contratos e Licitações do SESI/SENAI. 

Art. 12 

(...) 
b) documentos comprobatórios de aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, quantidades 
e prazos com o objeto da licitação; (grifo nosso) 
 (...) 

Com base no nosso regulamento, consideramos como razoável a solicitação de tal do documento. A 

exigência de experiência anterior está alinhada e proporcional aos serviços citados no objeto do edital. 

Ainda, a exigência de atestados para fins de qualificação técnica visa resguardar o Sistema Fiep de 

possíveis inexecuções contratuais e garantir assertividade no objeto da contratação. Também preza em 

avaliar se o licitante possui condições técnicas necessárias e suficientes para, em se sagrando vencedor 

do certame, cumprir o objeto de forma satisfatória.  

O edital prevê o somatório de realizações dos serviços quando forem distintas ou quando a 

prestação do serviço ocorrer concomitantemente em filiais/unidades de um mesmo cliente, desde que o 

atestado seja emitido pela Sede. Sendo assim, o modelo adotado não frustra a competitividade e a 

seleção da proposta mais vantajosa. Ainda no que se refere a restringir a participação, conforme Edital 

Retificado, publicado no dia 22/10/18 foi exposto a possibilidade de subcontratação e há previsão de 

consorcio. 

 

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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Vejamos o que diz o Art. 33 da Lei 8.666/93, junto com seus incisos e parágrafos:  

“Art. 33.  Quando permitida na licitação a participação de empresas em 
consórcio, observar-se-ão as seguintes normas: 
I - comprovação do compromisso público ou particular de constituição de 
consórcio, subscrito pelos consorciados; 
II - indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender 
às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital; 
III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por 
parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação 
técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito 
de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada 
consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a 
Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% 
(trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível 
este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro 
e pequenas empresas assim definidas em lei; 
IV - impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma 
licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente; 
V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em 
consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 
§ 1o  No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança 
caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no 
inciso II deste artigo. 
§ 2o  O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do 
contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do 
compromisso referido no inciso I deste artigo.” 

 

Neste sentido, posiciona-se Marçal Justen Filho, vejamos:  

“O ato convocatório admitirá ou não a participação de empresas em 
consórcio. Trata-se de escolha discricionária da Administração Pública. 
Sendo o consórcio uma associação eventual, constituída para um 
empreendimento específico, o ato convocatório deve não apenas autorizar 
sua participação mas também estabelecer as regras correspondentes. (...)”1  

 

O artigo 278 da Lei 6.404/1976 estabelece que as companhias e quaisquer outras sociedades, sob o 

mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento. No 

entanto, fica proibida a formação de consórcio de empresas no caso de restringir a liberdade de 

comércio, tendo por objetivo a dominação do mercado, a eliminação da concorrência, ou o monopólio na 

obtenção de elevação de preço, perante a ilegalidade de tais finalidades (Lei 8.884/1994).  

Afim de reforçar a argumentação temos o seguinte entendimento do TCU, a saber:  

“25. A respeito da participação de consórcios, a jurisprudência desta Corte 
de Contas tem assentado que o art. 33 da Lei 8.666/1993 deixa à 
discricionariedade do gestor a decisão de admitir ou não a participação de 
empresas organizadas em consórcio no certame devendo o desígnio ser 
verificado caso a caso. ... 28. O art. 33 da Lei de Licitações expressamente 
atribui à Administração a prerrogativa de admitir a participação de 
consórcios. Está, portanto, no âmbito da discricionariedade da 
Administração. Isto porque, ao nosso ver, a formação de consórcio tanto 
pode se prestar a fomentar a concorrência (consórcio de empresas 
menores que, de outra forma, não participariam do certame), quanto a 
cerceá-la (associação de empresas que, caso contrário, concorreriam entre 
si) ...”2 (grifo nosso) 

 

Como observamos é firmado pelo tribunal a admissão ou não de consórcio de empresas em 

licitações e contratações é competência discricionária do administrador. 

Ainda, o TCU diz: 

Devem ser consideradas as circunstâncias concretas que indiquem se o 
objeto apresenta vulto ou complexidade que torne restrito o universo de 
possíveis licitantes. Somente nessa hipótese, fica o administrador obrigado 
a autorizar a participação de consórcio de empresas no certame, com o 
intuito precípuo de ampliar a competitividade e proporcionar a obtenção da 
proposta mais vantajosa. 3 (grifo nosso) 

                                                           
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11ª edição. São Paulo, Editora Dialética. 

2005, pág. 360 
2 Acórdão TCU nº 2.813/2004 – 1ª Câmara, relatório do Ministro-Relator 
3 TCU, Acórdão 2.831, Plenário, Rel. Min. Ana Arraes 
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Portanto, a possibilidade de participação em certames licitatórios por meio de Consórcios, trata-se 

de ato de liberalidade do SESI/SENAI, permitir ou não a participação de empresas em consórcio em 

licitações. Nesse sentido e visando a ampla competitividade e principalmente a busca da melhor oferta e 

da proposta vantajosa o mesmo foi aplicado para tal edital. 

 

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, 26 de outubro de 2018. 

 

Sandra Lea Belao Atvars 

 Coordenação de Adm Compras 

 

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 

 


