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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 

Técnica e Preço 

Abertura: 26 03 2018 

 
 

Impugnante: RODRIGO HOFFMANN DA ROSA - EIRELI 

Impugnada: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR  

 

1. 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

• É tempestiva a impugnação apresentada pela empresa RODRIGO HOFFMANN DA ROSA - 

EIRELI no dia 21 de março de 2018 as 16h51min em meio eletrônico.  

2. 

 

DAS RAZÕES 

A impugnante RODRIGO HOFFMANN DA ROSA - EIRELI alega que: 

1) Afirma que a exigência do item 3 alínea (e) do Anexo I de que a vencedora do certame deverá 

possuir escritório em Curitiba é extremamente restritiva e impede que outras agências de 

publicidade que não estão situadas em Curitiba participem; 

2) Alega que o desenvolvimento do trabalho de gestão de redes sociais e marketing digital é 

realizado em diversas agências pelo mundo de forma remota, sem prejudicar os resultados 

finais do trabalho, portanto a exigência de manter escritório local é descabida; 

3) Expõe que ao que tudo indica a estrutura requerida em instrumento convocatório deverá possuir 

01 (um) gerente de conta, 01 (um) atendimento, 01 (mídia digital) e 01 (um) analista de BI e que 

acredita que 01 profissional seja suficiente para estar próximo ao cliente e ainda afirma que, 

estas exigências favorecem as agências que já tenham escritório na localidade; 

4) Sendo assim, requer “a imediata suspensão do processo de forma a possibilitar a revisão dos 

itens supramencionados, de modo a não ser mais necessário um escritório em Curitiba [...]” 

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

respaldado o presente Edital. 

 

DA ANÁLISE DAS RAZÕES  

 

1. Das alegações de restrição sobre a exigência do item 3, alínea (e) do Anexo II 

Vejamos o que o respectivo item nos traz:  

e) Manter em Curitiba ou RMC, durante toda a vigência do contrato, escritório com poderes de 

decisão para atender a Contratante; 

 

Observando tal exigência trazida em edital, não há especificações restritivas no processo, uma 

vez que esta obrigação se faz necessária para garantir o atendimento e integração com a equipe de 

marketing do Sistema FIEP. A equipe técnica demandante, realiza muitas reuniões de grande 

importância, nas quais são decididas as diretrizes que serão tomadas para o atendimento do objeto. 

Essas reuniões são agendadas a qualquer momento, sem tempo ou prévia, onde os serviços 

contratados são dinâmicos e necessitam desse tipo de alinhamento.  

Cabe ressaltar que, esta obrigação se dará apenas a empresa vencedora, fato que não 

acarreta custos adicionais aos interessados e nem impede a participação no certame. 

 

2. No que se refere ao exposto pela Impugnante sobre os trabalhos de gestão de redes sociais e 

marketing digital que são realizados remotamente, sem prejudicar o resultado final: O instrumento 

convocatório não exige que estes trabalhos sejam realizados exclusivamente em Curitiba, portanto o 

solicitado no item 3, alínea (e), não possui relação com esta referência mencionada pela Impugnante. 

 

3. A impugnante diz que ao que tudo indica, a estrutura requerida em Edital deverá ser de: 01 (um) 

gerente de conta, 01 (um) atendimento, 01 (mídia digital) e 01 (um) analista de BI, porém o instrumento 

convocatório não exige que tais profissionais mencionados fiquem alocados no escritório em Curitiba, e 

sim que a empresa deve indicar tais profissionais com a finalidade de comprovação técnica e pontuação. 

Com exceção do profissional de Atendimento, onde este será dedicado e exclusivo da Contratante e 

deverá estar em Curitiba para atender as demandas imediatas e estar disponível para reuniões 

presenciais. Tal exigência não conduz qualquer direcionamento, pois visa apenas trazer benefício a 

desenvoltura do contrato. 

Sendo assim, não há como se falar em alteração do edital neste sentido, pois o sistema Fiep 

necessita garantias de que a contratação terá sua total eficácia. 

 
4.  Diante do exposto, após análise do Edital de Concorrência Pública nº 679/2017, bem como a 

análise de todas as razões apresentadas, esta Comissão entende que não há especificações restritivas 

nem tão pouco necessidade de retirada de exigência do item 3, alínea (e), visto estar de acordo com o 

RLC e objeto a ser licitado. 
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4. 

DA CONCLUSÃO 

Diante das considerações acima, a Comissão Permanente de Licitações do SESI/SENAI-PR conhece a 

impugnação, eis que tempestiva, julga-a IMPROCEDENTE, mantendo todas as condições previstas em 

Edital. 

 
 

Curitiba, 23 de março de 2017 
 
 
 

Luiz Henrique Domanski 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Alessandra Teodoro Silvério 
Comissão de Licitação 

Priscila Ranzani Oliva 
Comissão de Licitação 

Luciano de Freitas Trindade 
Comissão de Licitação 

 
 

Ciente. De acordo. 

 

 
DANIELE ANDREATTA CREPLIVE VIEIRA 

GERENTE EXECUTIVA DE SERVIÇOS CORPORATIVOS E SUPRIMENTOS 
 

 

 


