
 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR COORDENADOR/PREGOEIRO DA COMISSÃO CENTRAL DE 

LICITAÇÃO DO SESI E SENAI – COCEL  

 

Concorrência nº 017/2020 

 

ACUMULADORES MOURA S/A, sociedade empresária, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 09.811.654/0012-22, com sede na Rua João Bezerra Filho, 155 Bom 

Conselho  Belo Jardim/PE, CEP 55.153-130, por seu representante legal abaixo assinado (Doc. 

01 – Atos constitutivos), vem, com fulcro no item 10.3 do Edital, apresentar  

IMPUGNAÇÃO  

ao edital do certame epigrafado, pelas razões de fato e de direito expostas a seguir. 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

Nos termos do item 10.3 do Edital, a impugnação ao ato convocatório do 

certame deverá ser dirigida à COCEL até o sétimo dia útil anterior à data marcada para a 

abertura da licitação. Por sua vez, o preâmbulo do Edital dispõe que a sessão pública do 

certame está agendada para o dia 31/08/2020, segunda-feira, às 15h. 

O sétimo dia útil que antecede a abertura do certame é, portanto, o dia 

20/08/2020, restando demonstrada a tempestividade da presente impugnação. 

II – DOS FATOS 

A Acumuladores Moura S/A (doravante “Moura” ou “Impugnante”), tendo 

adquirido o Edital da Concorrência nº 017/2020, pretende participar do certame em comento, 

cujo objeto consiste na “Aquisição de Baterias Estacionárias para o serviço de manutenção do 

banco de baterias do nobreak 60 KVA da unidade do SESI - INDÙSTRIA SAUDÁVEL”. 

Ocorre que, da análise do instrumento convocatório, a Impugnante verificou 

que as exigências técnicas dos produtos licitados estão em descompasso com o Regulamento 

de Licitações e Contratos do SESI e com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, uma 

vez que restringem sobremaneira a competitividade do certame e, por conseguinte, impedem 

a seleção da proposta mais vantajosa para este Serviço Social Autônomo. 



 

Senão, vejamos. 

III – DAS INCONSISTÊNCIAS VISLUMBRADAS NO EDITAL. 

III.1 – DO LANÇAMENTO DE CERTAME NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA. AFRONTA 

AO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESI E AO ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 

Como se lê do preâmbulo do instrumento convocatório, o certame se 

processará na modalidade concorrência, realizando-se de forma presencial na sede do ente 

licitante, em Belém/PA. 

Por sua vez, também como se verifica do Edital, em seu preâmbulo, item 1.1 

do Edital e item 1 do Termo de Referência, o objeto da licitação consiste na aquisição de 

baterias estacionárias para a o serviço de manutenção do banco de baterias do nobreak 60KVA 

da unidade do SESI. 

Além disso, é importante notar que, na forma do item 10.12 do instrumento, o 

valor estimado do objeto consiste em R$ 19.998,00 (dezenove mil, novecentos e noventa e oito 

reais). 

Ora, pela natureza do objeto licitado, não há qualquer justificativa plausível 

capaz de lastrear a condução de certame presencial, na modalidade concorrência, uma vez 

que isto implica em reduzir significativamente o universo de potenciais fornecedores na disputa, 

sobretudo ao se considerar o valor estimado do certame e os custos mínimos necessários à 

participação em certame presencial. 

O art. 5º, inciso V, do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI assim 

define o pregão: 

V) PREGÃO — modalidade de licitação entre quaisquer interessados para aquisição 
de bens e serviços, qualquer que seja o valor estimado da contratação, realizada em 
sessão pública, podendo ser presencial, com propostas impressas e lances verbais, 
ou no ambiente Internet, com propostas e lances eletrônicos, vedada a sua utilização 
para contratação de obras e serviços de engenharia. 

Com efeito, a modalidade pregão destina-se à aquisição de bens e serviços 

comuns, expressão que, segundo Joel de Menezes Niebuhr1, compõe-se de dois elementos: 

                                                           

1 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 199. 



 

“a) o padrão de desempenho e de qualidade do bem ou serviço possa ser 
objetivamente definido pelo edital; e 

b) essa definição possa efetuar-se por meio de especificações usuais no mercado.” 

Não há dúvidas de que baterias são consideradas bens comuns, tanto que o 

Edital do certame sequer se preocupou em defini-las detalhadamente, cingindo-se a dispor que 

o objeto do certame consiste em “acumuladores chumbo-ácidos estacionários VRLA”. 

Em uma simples pesquisa no Google, mediante a aposição dos termos de 

busca “bateria VRLA”, encontra-se aproximadamente 787.000 resultados de busca, entre eles 

a definição na enciclopédia eletrônica Wikipedia2 e a oferta do produto em sites como o das 

Lojas Americanas3 e Mercado Livre4.  

Veja-se, a título ilustrativo, extrato dos mencionados sítios eletrônicos: 

 

                                                           

2 https://pt.wikipedia.org/wiki/Bateria_selada 
3 https://www.americanas.com.br/busca/bateria-vrla 
4 https://lista.mercadolivre.com.br/bateria-vrla#D[A:bateria%20vrla] 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bateria_selada
https://www.americanas.com.br/busca/bateria-vrla
https://lista.mercadolivre.com.br/bateria-vrla#D[A:bateria%20vrla]


 

 

 

Ora, não há, portanto, qualquer dúvida de que as baterias VRLA consistem 

em bens comuns, licitáveis através de pregão – preferencialmente na forma eletrônica –, de 

forma a desburocratizar a disputa e promover a ampliação de sua competitividade. 

O Tribunal de Contas da União, inclusive, possui diversos precedentes no 

sentido de que as entidades do Sistema S devem adquirir bens e serviços comuns através de 

pregão eletrônico, sob pena de afronta à competitividade do certame licitatório. 

No caso específico do SESI, a preocupação com a ampliação da 

competitividade da disputa é expressamente consignada pelo art. 2º do Regulamento de 

Licitações e Contratos deste ente, a saber: 



 

Art. 2º A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para o SESI e 
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 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. 

Veja-se, a propósito, o que já restou decidido pelo Tribunal de Contas da 

União acerca da adoção obrigatória da modalidade de pregão eletrônico para a contratação de 

bens comuns por entidades do Sistema S: 

As licitações dos serviços sociais autônomos devem ser pautadas pelos princípios da 
administração pública, entre eles, o da licitação e o da eficiência, cabendo às 
entidades do Sistema S fazer uso obrigatório da modalidade de pregão nas 
aquisições de bens e serviços comuns, devendo ser devidamente justificado 
caso adote-se outra modalidade. (TCU. Acórdão nº 2244/2008 – Plenário. Rel. Min. 
André de Carvalho. Julg. 15/10/2008) 

É recomendável que as entidades do Sistema S adotem, sempre que possível, a 
forma eletrônica do pregão. A adoção da forma presencial deve ser justificada, 
pois pode caracterizar ato de gestão antieconômico. (TCU. Acórdão nº 2276/2019 
– Primeira Câmara. Rel. Min. Augusto Sherman. Julg. 12/03/2019. Igual enunciado 
pode ser encontrado no Acórdão nº 1584/2016 – Plenário. Rel. Min. Walton Alencar 
Rodrigues. Julg. 22/06/2016) 

Na espécie, não há qualquer justificativa para a adoção da modalidade 

concorrência – isto é, para um certame de forma presencial –, mormente ao se considerar 

(i) a natureza de bem comum do objeto licitado; (ii) o baixo valor estimado da contratação 

e os custos necessários à participação no certame; e (iii) o cenário de pandemia da 

COVID-19, que, além de impor restrições de deslocamento, encarece os custos para a 

participação na disputa e coloca em risco, de forma absolutamente desnecessária, as 

pessoas designadas para o comparecimento presencial e condução do certame. 

Inclusive, ainda que fosse o caso de se escolher a modalidade licitatória 

conforme o valor estimado da contratação, note-se que este é de apenas R$ 19.998,00 

(dezenove mil, novecentos e noventa e oito reais), ao passo em que o Regulamento de 

Licitações do SESI prescreve ser a concorrência devida para os certames cujo valor 

ultrapasse R$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais). 

É o que se depreende do art. 6º daquele documento: 

Art. 6º [...] 

II) para compras e demais serviços:  

a) DISPENSA – até R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais);  



 

b) CONVITE – até R$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais);  

c) CONCORRÊNCIA – acima de R$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil 
reais). 

Demais disso, o critério de julgamento adotado pelo Edital já é o de menor 

preço – tal qual se exige para as licitações na modalidade pregão –, de sorte que não há 

qualquer vantagem de natureza técnica na adoção da modalidade concorrência, mas apenas 

entraves burocráticos que acabam por afastar potenciais fornecedores do certame. 

Por tudo quanto se analisa, verifica-se ser inadequada a adoção da 

modalidade concorrência para o presente certame, uma vez que acaba por restringir 

injustificadamente a competitividade da disputa, impedindo que empresas situadas em outras 

localidades possam participar do processo licitatório e fornecer a proposta mais vantajosa para 

o SESI. 

Requer a impugnante, assim, seja alterado o instrumento convocatório, 

passando a disputa para a modalidade de pregão eletrônico e, com isso, ampliando-se o 

universo de potenciais fornecedores dos bens licitados. 

III.2 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS. PRAZO EXÍGUO QUE 

FAVORECE OS LICITANTES SITUADOS NO LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME. 

VIOLAÇÃO À IMPESSOALIDADE E À COMPETITIVIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO. 

Como se viu, a opção pela licitação na modalidade concorrência, em 

detrimento do pregão eletrônico, acaba por reduzir significativamente o universo de potenciais 

fornecedores do SESI, haja vista o cenário de pandemia da COVID-19, os custos inerentes à 

participação em certame presencial e o baixo valor estimado da contratação, em clara afronta 

ao entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União. 

Com efeito, mantido o certame em formato presencial, certamente apenas os 

fornecedores situados em Belém/PA e adjacências poderão participar da disputa. 

No entanto, ainda que alterado o formato do certame para se adotar a 

modalidade de pregão eletrônico, permitindo a licitantes situados em diversos pontos do país o 

oferecimento de propostas, há que se notar que o prazo de entrega dos produtos licitados é 

bastante exíguo, o que também compromete a competitividade da disputa. 

É o que se verifica do item 8.1 do instrumento convocatório, a saber: 

8 - DOS PRAZOS DE ENTREGA E PAGAMENTO:  



 

8.1- O prazo de entrega do produto ofertado será de 10 (dez) dias consecutivos, 
contados a partir da comprovação do recebimento da Autorização de Fornecimento, 
observadas as pormenorizações contidas no Anexo I do Edital; 

Deve-se notar, entretanto, que o objeto licitado compreende apenas 40 

(quarenta) baterias 12MF36, devendo o produto ser entregue em Belém/PA. 

Em razão do volume, o quantitativo licitado não é suficiente para fechar uma 

carga inteira, em veículo dedicado exclusivamente a esta entrega, de sorte que, para que não 

haja um custo de logística muito mais elevado que o usual, é necessário ao licitante vencedor 

ratear o frete com outros fornecimentos destinados à mesma localidade ou região, demandando 

tempo um pouco maior para a chegada dos bens ao destino final. 

Demais disso, deve-se notar que, pela própria distância da maior parte das 

regiões do país, a Região Norte já possui custos de logística e frete mais elevados, além de 

prazo mais alargado para a entrega de produtos.  

Em outros termos, tal qual ocorre em razão da adoção de licitação presencial, 

a exigência de entrega dos produtos licitados em apenas dez dias corridos acaba por permitir 

a participação no certame unicamente dos fornecedores já situados no Estado do Pará, o que 

restringe sobremaneira a competitividade da disputa. 

O já mencionado art. 2º do Regulamento de Licitações do SESI é expresso 

ao dispor serem inadmissíveis critérios que frustrem o caráter competitivo do certame, 

consignando, ainda, que a licitação deve ser processada conforme os princípios da 

impessoalidade e da igualdade. 

Assim, para que não sejam conferidas vantagens indevidas aos fornecedores 

locais, permitindo a ampla participação de licitantes no certame e, com isso, a máxima 

competitividade da licitação, requer a Impugnante seja alterado o item 8.1 do Edital para exigir 

prazo de entrega não inferior a 30 (trinta) dias. 

IV – DOS REQUERIMENTOS 

Diante de todo o exposto, a Impugnante requer: 

(i) seja julgada procedente a presente impugnação, alterando o instrumento 

convocatório para o fim de: 



 

(i.1) processar o certame na modalidade de pregão eletrônico, tendo em vista 

tratar-se de aquisição de bens de natureza comum, e de baixo valor estimado da contratação, 

ampliando o universo de potenciais fornecedores da disputa; e 

(i.2) alterar o item 8.1 do Edital para o fim de fixar o prazo de entrega dos bens 

licitados em, no mínimo, trinta dias, tendo em vista as dificuldades logísticas para o acesso à 

região e, com isso, ampliar o número de potenciais licitantes; 

(ii) após sanados os vícios apontados, seja republicado o Edital do certame 

epigrafado, reabrindo-se o prazo para a apresentação das propostas de preço pelos licitantes. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Recife, 19 de agosto de 2020. 

 

 

ACUMULADORES MOURA S/A 

Representante legal 

 

 

 

_________________________________ 

Luiz José de Azevedo Mello 
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