
                                                   
 
 
 

ESCLARECIMENTO 03 – CONCORRÊNCIA SENAI-DR/TO Nº 001/2020 
 
 
 
            Diante da solicitação de esclarecimento referente a Concorrência SENAI-DR/TO Nº 
001/2020 realizada por licitante, a Comissão Permanente de Licitação do Sistema FIETO passa a 
elucidar na forma que segue: 
 
 
Questionamento: Em relação a vedação de empresas em consórcio no certame.  

Resposta ao questionamento:  Primeiramente, cumpre ressaltar que o SENAI é pessoa jurídica 
de direito privado e que não integra a Administração Pública Direta ou Indireta, e nem a ela se 
subordina. 

 
Assim, o Tribunal de Contas da União, de longa data, reconhece que os Serviços Sociais 

Autônomos (SESI, SENAI, SENAC, SEBRAE etc) não se submetem às disposições da Lei Federal 
nº 8666/93, ratificando a sua autonomia para editarem seus próprios Regulamentos de Licitações 
e Contratos. As Contratações do SENAI devem ser objetivas, impessoais e eficientes, mas à 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, entraremos ao mérito da solicitação. 

 
Conforme alegado pela licitante, a Administração Pública o artigo 33 da Lei Federal nº 

8.666/93 permite a participação de consórcios nas licitações pública. Assim, ao contrário da Lei 
supramencionada, o Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI NÃO disciplina a 
obrigatoriedade da participação de empresas de consórcios em seus processos licitatórios. 

 
Assim, a decisão sobre a permissão ou não de empresas participarem de licitações de forma 

consorciada fica a critério a administração, que decidirá a respeito, de acordo com a peculiaridade 
de cada caso concreto. 

 
Sobre o tema, o entendimento do Tribunal de Contas da União, versam no seguinte sentido: 
 

“A decisão da Administração de permitir a participação de empresas 
sob a forma de consórcio nas licitações deve ser devidamente 
motivada e não deve impedir a proibição da participação de empresas que 
individualmente possam cumprir o objeto a ser contratado, sob pena de 
restrição à competividade.” Acórdão 1711/2017 Plenário – Relator Ministro 
Vital do Rêgo.  

 
Destarte, apenas em face da situação concreta e das peculiaridades do objeto a ser licitado 

que a Entidade, pautada em justificativas/estudos técnicos, deverá decidir sobre a conveniência de 
admitir a participação de empresas consorciadas na licitação, considerando que a formação de 
consórcios tantos pode se prestar para fomentar a concorrência quanto para cerceá-la. 

 
Diante do exposto, considerando a avaliação realizada pela Entidade, conclui-se que o 

objeto licitado não é de extrema complexidade, vulto ou custo ao ponto de se tornar inviável de ser 
realizado por pessoa jurídica de forma isolada, bem como, considerando não haver disposição no 
Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI acerca da participação de empresas em 
consórcios em seus processos licitatórios, sendo mantida a referida vedação. 
 

 
 
 



                                                   
 
Questionamento: Relativo a forma de faturamento e emissão de nota fiscal. 

 
Resposta: Deverá ser observado as condições previstas no edital e seus anexos. 
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