
    

 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022 

 
OBJETO: equipamentos, utensílios e mobiliário, para atendimento do segmento de hospitalidade do 
Regional/Alagoas, Centro Integrado de Hotelaria e Turismo, 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 K.C.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA. 

Senhores, 
 
Trata-se da análise do pedido de impugnação solicitado pela empresa K.C.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.251.627/0001-90, estabelecida à Av. Marechal 
Mascarenhas de Morais, nº 88, Araçatuba, São Paulo, 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 13 de setembro de 2022, portanto, dentro do prazo legal, conforme dispõe o item 17 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: 
 

 Alega a impugnante, que o edital publicado afronta o princípio da competitividade 
previsto no artigo 3º, §1º, I, da Lei n. 8.666/93, ao permitir que o certame ocorra na modalidade de menor 
preço por lote. Nas razões expostas, a impugnante sustenta que a Administração Regional altere o 
critério de julgamento para menor preço por item, ante a diversidade dos produtos discriminados no 
anexo I, do Edital do certame, de modo a garantir a participação de uma maior gama de interessados e 
a oferta de preços mais acessíveis. 

 
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 

certame. 

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 regime próprio. 

 

 

 



    

 

 

Frise-se que o SENAC não se submete aos ditames da Lei Federal de Licitações e 

Contratos (Lei n. 8.666/93), nem a outro normativo de tema conexo, que não seja o seu próprio 

regulamento, conforme decisão do Tribunal de Contas da União (Decisão nº. 907/1997 TCU Plenário – 

TC 011.777/96-6), ratificada pelo Supremo Tribunal Federal por meio do Recurso Extraordinário nº 

789.874-DF, de 17 de setembro de 2014. 

É este o entendimento encampado pelo Tribunal de Contas da União acerca do 

assunto: 

[...]1.1. – Improcedente, tanto no que se refere à questão da “adoção” pelo 

SENAC/RS, da Praça Pública Daltro Filho, em Porto Alegre – RS, quanto no 

que tange aos processos licitatórios, visto que, por não estarem incluídos na 

lista de entidades enumeradas no parágrafo único do art. 1º da Lei 8.666/93, 

os Serviços Sociais Autônomos não estão sujeitos à observância dos estritos 

procedimentos na referida Lei, e sim aos seus regulamentos próprios 

devidamente publicados” [...] (TCU – Decisão 907/1997 – Plenário – Min. Rel. 

Lincoln Magalhães da Rocha) 

Na mesma esteira são os precedentes 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 a 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. 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Em que pese destacar, os procedimentos licitatórios do SENAC/AL são regidos pela 

Resolução n. 958/2012, de 18 de setembro de 2012, atualizada pela Resolução n. 1.144/2020, de 21 de 

agosto de 2020 e pela Resolução n. 1.187/2022, de 06 de janeiro de 2022. 

Ademais, a configuração do presente certame não fere o princípio da concorrência 

inerente aos procedimentos licitatórios. Os itens que compõe cada lote se relacionam de forma 

homogênea, referindo-se a uma mesma atividade econômica. Ainda, conforme contratações já 

realizadas pelas Administrações Regionais de outros Estados, os itens que compõem cada lote são todos 

usualmente comercializados pelas mesmas empresas, o que garante a ampla concorrência entre os 

interessados a licitar. 

O que se observa, na verdade, é uma divisão do objeto a ser licitado de modo a 

possibilitar a participação de vasta gama de licitantes para os lotes que atendam às suas especificidades, 

bem como atende a finalidade da licitação. O fracionamento dos lotes, em especial, no que tange ao 

desmembramento dos lotes impossibilitaria a entrega conjunta dos itens, podendo gerar transtornos de 

natureza logística e perda da economia de escala. 

 
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, 20 de setembro de 2022 
Comissão de Licitação 


