IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Pregão Eletrônico nº 08/2022
Protocolo Eletrônico nº15/2022

OBJETO: Constitui o objeto da presente licitação a Contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de administração, gerenciamento, emissão,
fornecimento e distribuição de cartão eletrônico com chip, para concessão do
benefício auxílio-alimentação na modalidade vale-alimentação e vale-refeição, com
recargas mensais, a serem utilizados em restaurantes ou estabelecimentos
comerciais de gênero alimentício ou similares, em todo território nacional, para os
empregados do SENAR/ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, tudo em conformidade com
as especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) e que atenda a
legislação vigente.
I – DOS FATOS
Trata-se da análise da impugnação ao Edital interposta tempestivamente,
motivada e por isso conhecida, pela empresa BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 16.814.330/00150, com sede na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, andar 8,
Torre 1 – Edifício Tamboré, CEP 06.460-040, Barueri - SP.
II – DO PLEITO
Em suas razões a impugnante, requer em apertada síntese: “1) Retirar do
edital a vedação de taxa negativa; 2) Alterar o critério de desempate estabelecido
por sorteio.
III - DO EXAME DA IMPUGNAÇÃO PELA CPL
1. Preliminarmente, diante das alegações da Impugnante de “violação às
disposições da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/02” – normas incidentes às
licitações públicas, e da “inaplicabilidade da Lei 14.442/22 aos órgãos públicos”,
cumpre esclarecer que o SENAR - entidade de personalidade jurídica privada, sem
fins lucrativos, criada pela Lei nº 8.315/91 e Regulamentada pelo Decreto nº 566/92,
é integrante do denominado Sistema “S”, que congrega os denominados serviços
sociais autônomos (serviços nacionais de aprendizagem), não integrando a
administração pública, direta ou indireta, bem como suas licitações não estão
submetidas aos ditames da Lei nº 8.666/93 e demais legislações correlatas, mas tão
somente aos princípios gerais que se encontram carreados na norma de regência –

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR. Nesse sentido, podemos
destacar a decisão proferida em 04/04/18 pelo Ministro GILMAR MENDES no
Mandado de Segurança nº 33.442/DF, impetrado pelo SENAC no STF, cujo trecho
transcrevemos abaixo:
“Feitas essas considerações, conclui-se que as entidades do “Sistema
S” desenvolvem atividades privadas incentivadas e fomentadas pelo
Poder Público, não se submetendo ao regramento disciplinado pela Lei
8.666/93. Tendo em vista a autonomia que lhes é conferida, exige-se
apenas a realização de um procedimento simplificado de licitação
previsto em regulamento próprio, o qual deve observar os princípios
gerais que regem a matéria”.
2. Quanto ao mérito, a razão não assiste à empresa Impugnante. A vedação de
apresentação de proposta com taxa negativa, abaixo de 0%, prevista no item 4.2,
alínea “a”, do Anexo I – Termo de Referência e no item 3, alínea “a”, do Anexo II –
Proposta de Preços, do Edital do Pregão nº 08/22, se dá no estrito cumprimento da
legislação pátria vigente – Lei nº 14.442/22, art. 3º, inciso I que dispõe: “Art. 3º O
empregador, ao contratar pessoa jurídica para o fornecimento do auxílio-alimentação
de que trata o art. 2º desta Lei, não poderá exigir ou receber”. Já o sorteio previsto
no item 9.2 do Edital é adotado como critério de desempate entre dois ou mais
Licitantes somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre a proposta de
preços, o que não se confunde com o critério de julgamento de menor preço,
conforme restou definido no item 9.1 do Edital. Já alegada inconstitucionalidade da
Lei nº 14.442/22 prescinde de ser reconhecida e declarada pelo poder judiciário,
para que seja afastada a sua incidência sobre o presente certame.
3. Por todo exposto a CPL CONHECE da impugnação interposta pela empresa por
ser oportuna e tempestiva, para no mérito, NEGAR-LHE ACOLHIMENTO, mantidas
as condições dispostas no Edital e seus anexos.
Brasília, 10 de novembro de 2022.
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