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Protocolo: 14458/2018 Edital: 749/2018 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTACT CENTER 

Critério de 
julgamento Menor preço por lote 

Abertura Suspensa 

 
 

Impugnante: INTELECTO CONTACT CENTER LTDA 

Impugnada: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR  

 

1. 

DA TEMPESTIVIDADE 

É tempestiva a impugnação apresentada pela empresa INTELECTO CONTACT CENTER no dia 03 de 

setembro de 2018 as 21h20min em meio eletrônico.  

2. 

 

DAS RAZÕES 

Alega a Impugnante que o valor global previsto no presente processo licitatório, na importância de R$ 

320.00,00 (trezentos e vinte mil reais) é manifestamente inexequível, não sendo suficiente para sequer 

cobrir os custos dos serviços, não representando a realidade do mercado e correspondendo a um valor 

muito abaixo do praticado por empresas que atuam neste setor. Dessa forma, requer o acolhimento da 

presente impugnação para que seja permitido à licitante, a apresentação de valores conforme as regras 

de mercado, desprezando o preço máximo apresentado no Anexo I do Edital. 

 

3. 

DO RELATÓRIO 

Em que pese as alegações feitas pela Impugnante, importante mencionar que, o procedimento licitatório 

possui duas fases de extrema importância: a primeira trata-se da fase interna (antes da publicação do 

instrumento convocatório – o qual dá início a fase externa), onde são construídos os serviços a serem 

realizados, mediante Termo de Referência, o qual, será utilizado como base para a busca de orçamentos 

no mercado, objetivando empresas cujo ramo se coadune com às necessidades expostas neste Termo 

de Referência.  

Mediante uma especificação clara e objetiva do que se pretende, o órgão demandante deverá buscar 

referências para estimar, com grau adequado de precisão, o valor praticado no mercado. O que foi 

realizado, pois, neste caso, trata-se de serviços de Call Center, os quais foram devidamente pesquisados 

no mercado pertencente à este ramo, e onde foram identificados ao menos 03 (três) orçamentos que 

se adequam ao valor exposto no Edital, qual seja R$ 320.000,00. 1 

Sendo assim, e diante das pesquisas realizadas junto aos fornecedores deste ramo, restou demonstrado 

que, o mercado atende aos serviços os quais estamos solicitando, no valor acima mencionado, não 

havendo justificativa para que o valor seja aumentado, conforme solicita o impugnante, pois se assim 

fosse, estaríamos à permitir que esta Entidade pagasse valor superior ao devidamente informado pelo 

mercado, tornando a pesquisa de mercado sem validade ao presente processo. 

                                                           
1
 “a jurisprudência do TCU é no sentido de que antes da fase externa da licitação há que se fazer pesquisa de preço para que 
se obtenha, no mínimo, três orçamentos de fornecedores distintos (Acórdão nº 4.013/2008-TCU-Plenário, Acórdão nº 
1.547/2007-TCU-Plenário)”. 
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Todavia, esta Comissão, diante da suspensão da Sessão pública, decide pela reanálise do processo, em 

especial no que tange ao Termo de Referência onde constam as especificações dos serviços, e 

previsões de custos com ligações ativas, que poderão surgir nessa prestação de serviço, de modo a 

evitar a violação ao princípio da isonomia. 

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 valor máximo previsto no Anexo I do Edital, todavia diante da 

suspensão do presente Edital, serão reavaliadas as especificações contidas no Termo de 

Referência bem como possíveis custos com ligações telefônicas ativas a serem inseridas no 

instrumento convocatório. 

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, 05 de setembro de 2018. 

 
CARLOS ALBERTO NALEVAIKO  

GERENTE CORPORATIVO DE SUPRIMENTOS E ABASTECIMENTO 
 

MANUEL EMILIO RODRIGUES 
GERENTE EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO GESTÃO E ENGENHARIA 

 

Ciente. De acordo. 

 

Fabricio Daniel Nichele 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Luciano Diniz Fabris 
 Coordenação de Compras Consumo e Serviços 

Caroline Borges 
Comissão de Licitação 

Alessandra Teodoro Silverio 
Comissão de Licitação 

 

 


