
 

 
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/PARANÁ 

PROTOCOLO Nº 88/19 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 88/19 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL DA UNIDADE INTEGRADA DO SESC E SENAC EM NOVA LONDRINA/PR. 

 

QUESTIONAMENTO I 

 

“Analisando a documento disponibilizado para baixar na Licitação 88/2019 Unidade de Nova Londrina-PR , 

notamos que as planilhas de orçamento/cronograma/BDI e impostos estão zeradas. 

Para que as empresas possam comparar e cumprir o edital para os itens 8.5.1.4 e 8.5.1.5, seria necessário 

que a licitante disponibilizasse os preços unitários/Impostos/BDI utilizados nos itens para compor o preço 

final da licitação. Também com a disponibilização, vejo como uma forma de agilizar o processo de orçamento 

da obra.” 

 

Resposta:  

Consignamos que o SESC e o SENAC, assim como as demais entidades do Sistema S, embora possuindo 

natureza jurídica de direito privado, nos termos da lei civil, NÃO integram a Administração Pública Direta ou 

Indireta. Encontram-se sujeito à realização de processos licitatórios para a aquisição de bens e serviços, 

contratações de obras e alienações, em atenção às normas de regulamento próprio de licitações e contratos. 

Por não estarem sujeito à Lei nº 8.666/93, segundo entendimento e determinação do Tribunal de Contas da 

União (Decisões do TCU, nº 907/97 e nº 461/98, ambas do Plenário do TCU), subordinam-se à Resolução 

SESC/CN n.º 1.252/12 e a Resolução SENAC/CN n.º 958/12. 

Esses regulamentos próprios de licitações e contratos não exigem que o edital contemple o orçamento 

estimado com os preços, o que foi reforçado pelo STF no julgamento do mandado de segurança nº 33.442 

Distrito Federal. 

Devem os licitantes formularem suas propostas para a execução do objeto de acordo com suas condições 

pessoais, não sem atender a realidade praticada no mercado, a fim de obter classificação.  

Sendo assim, não serão divulgados os preços unitários na presente licitação, apenas o valor global, devendo 

a empresa realizar a orçamentação da obra, incluindo os cronogramas, BDI e impostos utilizados pela 

mesma. 

Quanto à análise dos preços unitários constantes nos subitens 8.5.1.4 e 8.5.1.5, a mesma ocorrerá durante a 

fase de julgamento das propostas comerciais, conforme descrito no item 8.5, com especial atenção aos 

subitens 8.5.1.4; 8.5.1.4.1; 8.5.1.5; 8.5.1.6 e 8.5.5. 

 

 


