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Belém, 18 de novembrode 2019

PARECER COCEL

Ref.: A RESPOSTA DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DA PREGÃO PRESENCIALN2 001/2019, interposta pela SO-
DEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS ECOMÉRCIO S.A., inscrita sob o CNPJ: 69.034.668/0001-56.

PREGÃO PRESENCIAL N2 001/2019 - Contratação de Empresa especializada em Sistema de Vale

Alimentação para fornecimento de cartões eletrônicos aos funcionários do SESI-DR/PA, conforme

Edital e seu Anexo I.

Apessoa jurídica SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS ECOMÉRCIO S.A., interessada no objeto do
Edital em referência, apresentou impugnação a este, no que tange a quantidade mínima de estabe

lecimentos credenciados ativos para satisfazer a necessidade dos usuários, aduzindo que a quanti

dade mínima exigida no Termo de Referência é insuficiente e que tais quantitativos denotam que

não se respeitou ou não houve estudos técnicos preliminares suficientes para aferir com precisão

os respectivos quantitativos.

Considerando o item 12.3 do referido Edital e Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e SE-

NAI, esta empresa apresentou impugnação tempestivamente.Esclarecemos que, de acordo com os

termos do Edital, a presente licitação tem como modalidade PREGÃO PRESENCIAL e não eletrônico,
como apontado por esta empresa.

Ademais, informamos que o Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Pará está inse

rido no Sistema S,vinculada as entidades patronais de grau superior e patrocinadas por recursos

recolhidos do setor produtivo beneficiário. Desta forma, o SESI é pessoa jurídica de direito privado

e não integra a administração publica indireta nem a ela se subordina, contudo, atuam em colabo

ração com o estado na execução de atividades de interesse social.

O Tribunal de Contas da União - TCU reconhece que os serviços sociais autônomos não se subme

tem a disposições da Lei n° 8666 de 1993, ratificando a sua autonomia para editarem seus próprios

Regulamentos de Licitações e Contratos.

Quanto aos quantitativos, conforme item 3.12 do Termo de Referência "A Contratada deverá apre

sentar, no momento da assinatura do contrato, a relação da rede credenciada que deverá conter no

mínimo 10 estabelecimentos nas cidades do interior, onde houver unidades do SESI/PA, e no mínimo

200 estabelecimentos para Belém e Regido Metropolitana". Tal cláusula não surgiu sem causa efici

ente, conforme passamos a evidenciar se nos valendo de conceitos determinados porque inspira

dos em inferências dedutivas. Desse modo, no lapso temporal de 08/2018 a 09/2019, tomado co

mo referência mas não a ele se limitando, houve 42.460 transações comerciais que dividido por 14

meses tem-se uma média mensal de 3.032 transações e uma média diária de 101 transações, para

um universo de 742 empregados. Ora, 101 transações para um universo de 200 estabelecimentos

mínimos, indica 1 transação para cada dois estabelecimentos, estatisticamente relevante para evi

denciar o critério objetivo fixado no Termo de Referência que instrui o Instrumento Editalício.

SESI

§jWL*&®Serviço Social
J^K d°lndústri0

SENAI IEL

Serviço Nacional Instituto

de Aprendizagem Euvaldo Lodi

Industrial

Trav. Quintino Bocaiúva, iS8°iv tna\v-..
66035-190 -Belém/PA «<#*;;, (fl Y.$£^ tâ
Tel,<91) 4009-4900 ^©VS*W#
E B• SistemaFlEPA ^SU?-6'

aVO*,?N



SESI* SENAl
Comissão Central de Licitação

PÊLO FUTURO OO TRABALHO

Desta feita, conforme evidenciado, as exigências contidas no Anexo I do Termo de referência do

Edital não são discriminatórias ou restritivas a livre concorrência, constata-se que tal exigência mí
nima estabelece parâmetro suficiente para suprir as necessidades dos empregados do SESI, pauta

dos nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, não haverá comprometimento no

atendimento aos empregados do SESI, pois, para cada estabelecimento haverá aproximadamente 2
transações na média diária.

Também não há o que se falar em ausência de Estudo Técnico. Ou seja, nos últimos 5 anos não

houve sequer uma única queixa acerca da operacionalização do serviço de fornecimento de Vale

Alimentação em se considerando que tal fornecimento não derivou de decisão unilateral do em

pregador senão que cláusula negociada e implementada via negociação coletiva, o que significa que

se há alguém interessado no presente procedimento licitatório esse alguém é a própria categoria
profissional que seguramente teria interesse e legitimidade para eventualmente impugnar o Ins
trumento Convocatório.

Por outro lado, vale salientar que o SESI estabelece quantidade MÍNIMA de estabelecimentos cre
denciados, não impossibilitando a empresa de apresentar quantidades superiores, diferente do que

aponta a impugnante quando traz a afirmação "passando a exigir da futura empresa contratada,

apenas 200 estabelecimentos para Belém e Regido Metropolitana".

Ademais, a exigência de maior número de estabelecimentos credenciados, baseados apenas no

quantitativo total de empregados da entidade, configuraria restrição ao caráter competitivo da

licitação/ferindo, portanto, o princípio da competitividade e da isonomia, condições essenciais para

garantir a regular competição em todas as fases do certame licitatório. Nessa lógica, e com a devida

vênia, o quantitativo mínimo não tem nexo de instrumentalidade com o conceito de competição

em face das inferências dedutivas já ventiladas.

Finalmente, as contratações realizadas pelo SESI devem ser objetivas, impessoais e eficientes, mas

a luz de um formalismo moderado e de princípios próprios da gestão privada, sem a transposição

de uma lógica procedimental estruturada a partir da racionalidade das pessoas jurídicas de direito

público.

Isto posto, esta Comissão entende que a impugnação interposta por esta empresa carece de fun

damentos aptos à modificação do referido Edital, razão pela qual conhece e nega provimento, sem

nos descuidarmos da ausência de legitimidade e interesse da impugnante.

.^
Neifton Carneiro do Nascimento

Coordenador e Pregoeiro da COCEL
do SESI e SENAI-DR/PA

Manbel^mria Naia Neto

Gerente de Contratos do SESI e SENAI-DR/PA
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DESPACHO DECISÓRIO

13331
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Trata-se de impugnação formulado pela pessoa Jurídica denominado SODEXO
PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., devidamente qualificada,
nos autos do procedimento licitatório, modalidade Pregão Presencial n°
001/2019. Em síntese, a impugnante evidencia que a quantidade de 200 esta
belecimentos, como quantidade mínima, comprometeria a competitividade e,
por conseguinte, maltrataria os princípios da proporcionalidade e da razoabili-
dade.

Instada a se manifestar, a COCEL conheceu da impugnação, mas a rejeitou,
conforme estampado as fls. 1 e 2.

Examino.

Pela análise estatística lançada no bojo da manifestação da COCEL e conside
rando que nos últimos 5 anos não se tem notícia de qualquer disfunção na e-
xecução do contrato de fornecimento de Vale Alimentação, o que significa que
os empregados do SESI são os principais agentes e beneficiários de tal negó
cio jurídico, entendo que a impugnação se nos afigura impróspera. No mais,
observo que o conteúdo das cláusulas editalícias não atentam contra as pres
crições do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, evidenciando au
sência de vícios.

Em face de tal convencimento, não acolho as razões impugnativas dada a au
sência de substrato fático e legal.
Expeçam-se o que for necessário.

Belém, 18 de novembro de 2019

d Bastos de LemosDário AnjÉonio Bastos de Lemos
Sup£riiitendente Regional jzío SESI-DR/PA
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