
    

 
 
 
 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO 016/2022 

 
OBJETO: eventual e futura contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de 
material de limpeza, conforme especificações constantes do anexo I deste edital. 
 
Referente aos questionamentos recebidos até o momento tem-se a informar inicialmente que ao referido 

procedimento aplica-se a Resolução 958/2012 a seguir esclarece: 

Resposta ao pedido de impugnação feito pela NASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO EIRELI. 

Senhores, 
 
Trata-se da análise do pedido de impugnação solicitado pela empresa NASA COMÉRCIO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 30.723.567/0001-57, com sede na 
Rua Domingos de Abreu Vieira, n° 63, Vila Ruy Barbosa, salvador, Bahia, CEP: 40.430-570, que alega 
necessidade de alterações a serem feitas no edital e seus anexos, conforme segue. 
 
No que se refere à tempestividade verifica-se que o pedido de impugnação foi encaminhado e recebido 
em 16 de agosto de 2022, portanto, dentro do prazo legal, conforme dispõe o item 18 do referido edital, 
razão pela qual passamos a responder. Lembramos que os processos licitatórios executados pelo 
SENAC são regidos pela Resolução SENAC 958/2012. 
 
Tocantes a indagações realizadas na impugnação passo a expor a seguinte resposta: 
 
 Nas razões expostas pela impugnante, o edital publicado continha defeitos referentes à falta de 
obrigatoriedade de apresentação de determinados documentos, como o Alvará Sanitário e Alvará de 
Funcionamento da Empresa (AFE), necessidade supostamente disposta em lei especial e que deveria 
ser atendida no procedimento licitatório, conforme art. 30 inc. IV, da Lei 8.666/93. 
 
Tudo isso, portanto, resultaria na republicação do edital, com os novos requisitos, a fim de corrigir as 
mencionadas irregularidades. Todavia, conforme será exposto, discorda-se das conclusões apontadas 
pela impugnante, dada a inexistência de qualquer vício capaz de macular o procedimento realizado para 
licitação. 
 
Nesse sentido, a impugnação apresentada detém incongruência ao cotejar a aplicação do instituto 
licitatório para o SENAC. É que, enquanto integrantes do terceiro setor, nenhum dos entes que compõem 
o Sistema S são partes integrantes da Administração Pública, seja ela direta ou indireta. Em verdade, 
possuem natureza de direito privado, não se submetendo ao processo licitatório da aludida Lei 8.666/93, 
mas sim a regimento próprio. 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
É este o entendimento encampado pela jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal: 

Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Acórdão do Tribunal de 
Contas da União. Exigência de que conste nos editais de licitação do SENAC 
o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e custos unitários, bem 
como de critério de aceitabilidade. Desnecessidade. 3. Serviço Social 
Autônomo. Natureza privada. Não se submete ao processo licitatório 
previsto pela Lei 8.666/93. Necessidade de regulamento próprio. 
Procedimento simplificado que observe os princípios gerais previstos no art. 
37, caput, CF. Atendimento. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a 
decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido. 
(MS 33442 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 
15/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 21-02-2019 
PUBLIC 22-02-2019). 

 
Sendo assim, toda argumentação esposada pela impugnante é infirmada desde a premissa inicial 
adotada, isto porque, o SENAC não se submete à legislação licitatória, mas ao seu Regulamento de 
Licitações e Contratos, o qual define as condições que deverão ser observadas nas licitações e contratos 
realizados pela entidade. 
 
Outrossim, os requisitos definidos em edital referentes à habilitação das empresas licitantes possuem o 
condão de atestar a capacidade de cumprir com as obrigações, de modo que não compete à entidade 
atuar como responsável pela fiscalização da eficácia dos órgãos reguladores, tal qual a Anvisa. 
 
Frise-se que a entidade dispõe de discricionariedade para definir os critérios de habilitação observando 
os limites impostos pelos princípios naturais ao processo licitatório e ao seu próprio regulamento de 
licitações e contratos. 
 
O Regulamento de Licitações e Contratos do SENAC/AL (Resolução n. 958/2012) faculta as exigências 
de comprovação da qualificação técnica. Conforme se pode extrair da leitura da referida resolução, em 
especial o caput do artigo 12, o comando normativo indica uma discricionariedade ao gestor do SENAC, 
não uma obrigatoriedade. 
 

Art. 12 – Para a habilitação nas licitações poderá, observado o disposto no 
parágrafo único, ser exigida dos interessados, no todo ou em parte, conforme 
se estabelecer no instrumento convocatório, documentação relativa à: (...) 
(grifo nosso) 
 

Ademais, uma vez constatado o descontrole ou dificuldade para arcar com as obrigações contratuais, 
tanto o instrumento editalício, quanto a minuta contratual anexa, prevêem a aplicação de sanções de 
cunho preventivo e reparador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
 
É nítido que os argumentos da impugnante não correspondem com os liames lógicos contidos no edital 
de licitação, basta ver a menção aos deveres do “Munícipio”, ente da administração pública que em nada 
se assemelha ao SENAC, às fls. 2 da peça de impugnação. 
 
Por todo o exposto, decide-se pelo indeferimento da impugnação, com a consequente manutenção 
do edital de licitação e de todo o certame licitatório.  
 
Em suma, por ter sido atendidas todas as indagações realizadas na presente impugnação, passamos a 
informar que será divulgada a nova data para o início do certame licitatório. 
 
 
 

Maceió/AL, 31 de agosto de 2022 
Comissão de Licitação 


