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SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO MATO GROSSO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SESC 1810068 - PG / MENOR PREÇO

A Priscila Consani das Mercês Oliveira
HARAOUI HOTELARIA - EIRELI EPP, CNPJ n°: 18.44467710001-84

Resposta à impugnação

ao edital

Preço

Preços,

para

Registro

Mercês Oliveira

-

de

Pregão Presencial
interposta

por

1810068

Priscila

-

Menor

Consani

das

OAB/MT 18569-6, datada de 2611212018.

Relatório:

Trata-se de impugnação interposta por Priscila Consani das
Mercês Oliveira,

em face do edital n. 18/0068 - Pregão Presencial para

Registro de Preços, pelo Menor Preço, objetivando a exclusão do subitem
"7.7.4 Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso."
do edital.

Aduz que tal exigência torna restritiva a participação de
interessados, comprometendo o caráter competitivo do certame.

Alega que a cláusula do edital discutida 'fere preceitos
básicos do direito administrativo, ainda, descumpre com a legislação no
momento em que exclui possíveis concorrentes, e por fim, é completamente
desamparado dos princípios da licitação pública e o objetivo principal que é
o interesse público".

Ao fim, nos fundamentos de sua impugnação, requer seja
retirada/excluída a clausula 7.7.4 do edital.

e,,

Preliminarmente:

Antes de adentrarmos no mérito do presente impugnação,
cabe ressaltar que o SESC é uma instituição de direito privado, nos termos
da lei civil. Deste modo, suas licitações embora adotem os princípios que
regem as licitações públicas, são regidas pelo Edital e pela Resolução SESC
n. 1.252/2012 Regulamento de Licitações e Contratos do Serviço Social do
Comercio".

Feita essa consideração, passa-se a analisar a impugnação.

Mérito

Conforme dito alhures, a impugnante requer a exclusão do
subitem 7.7.4 do edital, qual seja, Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros
do Estado de Mato Grosso.

Pois bem, passamos a discorrer sobre o assunto.

Primeiramente, insta salientar que o instrumento convocatório
é a lei interna das licitações, pois além de exteriorizar o ato convocatório,
vincula todos os envolvidos a este. Nele deve constar as normas e critérios
aplicáveis à licitação.

Nessa linha, em que pese a licitação oportunizar o maior
alcance de participantes possível, ela assim o faz apenas para que seja
atendido os interesses do SESC acerca da melhor oferta (custo/benefício).

Imperioso observar que a exigência contida no edital, no
subitem 7.7.4, em verdade é determinada por lei, na qual se estabelece que
todas as edificações coletivas devam conter Plano de Prevenção e Combate
a Incêndio, sendo uma delas, a emissão do Alvará de Vistoria do Corpo de
Bombeiros, o qual certifica que o estabelecimento apresenta condições
seguras contra incêndios.

amei,

Nessa linha,

importa destacar que as hotelarias são

consideradas estabelecimentos de risco médio ou alto, de modo que a
exclusão do subitem retro seria o mesmo que atrair para o SESC/AR/MT a
responsabilidade de qualquer dano causado em eventual acidente ocorrido
em hotel não certificado, o que de modo nenhum é possível se admitir.

Destarte, em que pese as alegações do comprometimento ao
caráter competitivo do certame, não é possível atender ao requerimento da
Impugnante, eis que como dito, a exclusão do subitem supramencionado não
atende aos interesses desta entidade, tampouco as normas da legislação
vigente.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo improcedente o requerimento exarado na
impugnação interposta, pelos fundamentos acima expostos, determinando a
manutenção do edital em sua integralidade e mantendo seus efeitos iniciais.

Cuiabá, 04 de janeiro de 2.019.
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