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julgamento 
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Impugnante: ANGTEC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME 

Impugnada: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI-PR  

 

1. 

DA TEMPESTIVIDADE 

 É tempestiva a impugnação apresentada pela empresa ANGTEC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

LTDA ME no dia 24 de maio de 2019 às 16h12min em meio eletrônico (e-mail).  

 

2. 

DAS RAZÕES 

A impugnante ANGTEC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME alega que: 

 Visto a tamanha responsabilidade da obra e do responsável técnico, caso for por contrato de 

trabalho, a validade do mesmo deve abranger o período total da obra conforme cronograma, e 

prazo de execução dos serviços; 

 É de suma importância a assinatura do TECNICO RESPONSAVEL da licitante no atestado de 

visita técnica, ou o mesmo executar a visita em local, pois será ele quem irá assumir as 

responsabilidades da perfeita execução dos serviços após verificação; 

 

3. 

PARA INFORMAÇÃO: 

 

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. 

 

Sendo assim, passa-se a responder: 

Em que pese as alegações apontadas pela Impugnante, cumpre mencionar que o edital fala do 

vínculo empregatício no item 4.3 “e” do Anexo II do Edital:  
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4.3 Documentos complementares técnicos dos profissionais indicados: 

e) Comprovação de vínculo empregatício (CLT), contrato de prestação de 

serviços ou Certidão de Registro de Pessoa Jurídica contendo(os) profissional(is) 

responsável(is) técnico(s) que apresentou(ram) Atestado de Capacidade Técnica. 

No caso do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) ser(em) sócio(s) da 

proponente, o vínculo será aferido mediante o Contrato Social. 

 

Neste sentido, seria extremamente rigoroso e restritivo a Comissão de Licitações do Sistema 

Fiep, exigir que as licitantes apresentem contrato de trabalho determinado, com a justificativa de 

que este profissional deveria acompanhar a obra do objeto licitado no tempo exato da execução. 

 

 Basta, na fase de habilitação, a apresentação de um dos documentos elencados no item 4.3 

“e” do Anexo II, documentos esses que comprovam o vínculo do profissional com a empresa 

licitante.  

 

Uma vez relembrada essa condição, cabe fazer uma importante observação: O fato de a 

substituição do responsável técnico poder ser feita durante a execução do contrato, conforme prevê 

o item 4.3 “a” do Anexo II, “(...)Serão admitidas substituições do corpo técnico apenas por 

profissionais de experiência equivalente ou superior e responsáveis técnicos da proponente perante 

o Conselho de Classe de forma justificada e mediante prévia aprovação da Coordenação de 

Engenharia do SESI”, já que esse vínculo não precisa vigorar até o encerramento do contrato 

firmado com o Sistema Fiep.  

Se esse vínculo pode ser extinto após a assinatura do contrato, com a consequente 

substituição do responsável técnico, não há razão para se exigir que esse profissional já esteja 

definido e vinculado profissionalmente à licitante antes da assinatura do contrato de prestação de 

serviços. É um verdadeiro contrassenso. 

Sendo assim, o Acórdão 872/2016, esclarece que: 

 

 

A exigência de que as empresas concorrentes possuam vínculo 

empregatício, por meio de carteira de trabalho assinada, com o 

profissional técnico qualificado mostra-se, ao meu ver, excessiva e 

limitadora à participação de eventuais interessados no certame, uma 

vez que o essencial, para a Administração, é que o profissional esteja 

em condições de efetivamente desempenhar seus serviços no 

momento da execução de um possível contrato. 

Vale ressaltar, por fim, que a demonstração de vínculo empregatício no 

momento do certame configura restrição indevida ao caráter competitivo 

da licitação e viola dispositivo constitucional que somente permite 

exigências indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

 

 

Portanto, a alegação da empresa Impugnante, de que o contrato de prestação de serviço entre a 

Contratante e o profissional técnica deva ser um contrato por tempo determinado, não faz sentido algum.  
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Sobre o argumento da Impugnante de que o responsável técnico deva efetuar a visita e assinar o 

atestado de visita técnica, tem o seguinte Acórdão 2835/2016: 

 

É irregular a exigência de que a vistoria seja realizada por responsável técnico 

das licitantes. A vistoria, quando exigida, não deve sofrer condicionantes, por 

parte da Administração, que resultem em ônus desnecessário aos particulares e 

importem restrição injustificada à competitividade do certame, podendo ser 

realizada por qualquer preposto das licitantes, a fim de ampliar a competitividade 

do procedimento licitatório. 

 

 

Ou seja, mais uma vez, se a Comissão de Licitação do Sistema Fiep acatasse a impugnação da 

empresa Angetec, estaria restringindo a competição, além de ir em desacordo com os enunciados da 

corte que audita o SESI.  

 

Dessa forma, não há motivos para a alteração do instrumento convocatório.  

 

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 as 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, 27 de maio de 2019. 

 

ROBERTO MILLER NEUTZLING  

GERENTE CORPORATIVO DE ENGENHARIA E INVESTIMENTOS 

 

MANUEL EMILIO RODRIGUES 

GERENTE EXECUTIVO DESENVOLVIMENTO, SUPRIMENTOS E ENGENHARIA 

 

Ciente. De acordo. 

Fabricio Daniel Nichele 

Presidente da Comissão de Licitação 

Priscila Ranzani Oliva 

Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

 

 

Alessandra Teodoro Silvério 

Membro da Comissão de Licitação 

 

 

Vanessa Cristina de Siqueira 

Membro da Comissão de Licitação 

 


