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A COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO DO SESC PARÁ 

 

 

 

 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA SESC/PA Nº 190005 CC.  

 

 

 

 

B2B SERVICES EIRELI – ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente 

constituída, inscrita no CNPJ sob o nº 19.139.459/0001-07, com sede na Rua Monteiro 

Lobato, 68, Belém/PA, CEP: 66.613-170, neste ato representada pela sua Sócia 

Administradora, PRISCILA PEREIRA DE CARVALHO brasileira, solteira, empresária, 

portador do CPF 894.211.162-91 e RG 4713240-SSP/PA, vem apresentar RECURSO 

ADMINISTRATIVO CONTRA O RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, o 

que faz com fulcro no item 12 do Edital e itens 22 e 24 do Anexo I da Resolução nº 

1.252/2012 do SESC. 

 

 

I - TEMPESTIVIDADE. 

 

Considerando que a Recorrente tomou ciência do resultado do julgamento 

das propostas em 13/11/2019 (quarta-feira), iniciou-se o prazo recursal no dia útil 

seguinte, 14/11/2019 (quinta-feira), suspenso pelo feriado de 15/11/2019 (sexta-feira), e 

com término em 21/11/2019 (quinta-feira). 

 

Dessa feita, encontra-se tempestivo o presente recurso apresentado nesta 

data, 20/11/2019 (quarta-feira), pelo que merece ser conhecido, devendo serem 

encaminhadas suas razões para julgamento pela autoridade competente. 

 

II - OBJETO DA LICITAÇÃO.  

 

A concorrência em referência tem por objeto a “Contratação de Empresa 
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Especializada para execução do sistema de proteção contra descargas atmosféricas- 

SPDA da Escola SESC Castanhal, conforme projetos e anexos.” 

 

III – RAZÕES RECURSAIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, ISONOMIA E LEGALIDADE. 

  

 Douto julgador, a Recorrente insurge-se contra a decisão proferida pela 

Comissão de Licitação do SESC no julgamento das propostas do presente certame 

licitatório, classificando a proposta da empresa DATASOL ENGENHARIA LTDA. EPP, 

embora esta tenha descumprido o item 7.3 do Edital, o qual dispõe: 

 

 “ 07. DA PROPOSTA- ENVELOPE Nº 02 

 

 (...) 

 

7.3.  Planilha orçamentária, contemplando o orçamento total para 

obra/serviço, contendo planilha de custo, planilha de composição dos custos unitários, 

cronograma físico-financeiro, planilha analítica de composição do BDI e de composição 

dos encargos sociais da mão de obra direta (horista) e indireta (mensalista), além de 

todas as informações necessárias para sua perfeita interpretação e execução da obra e 

sem prejuízo do tudo quanto mais exigido, e estabelecido nos Projetos, Relatórios, 

Memoriais e Orçamentos (Anexo I) deste Edital. 

(...)” 

No caso, a empresa DATASOL ENGENHARIA LTDA. EPP não apresentou 

planilha analítica de composição dos encargos sociais da mão de obra direta (horista) e 

indireta (mensalista), documento essencial exigido na apresentação da proposta, pelo 

que deveria ter sido desclassificada, nos termos do item 11.1.2, “a”, do instrumento 

convocatório, que dispõe: 

 

“  

(...)  
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11.1.2. Serão desclassificadas da licitação as propostas que: 

 

a. Não atendam a quaisquer das condições e exigências contidas 

nesta Licitação ou da legislação aplicável. 

(...)” 

Vale destacar também o item 7.29 do Edital: 

“ A proposta deverá atender fielmente a este Edital e aos seus Anexos.” 

 

Ora, a própria resolução nº 1.252/2012 do SESC (ANEXO I), quando 

regulamenta suas licitações e contratos destaca em seu Art. 2º que o julgamento das 

propostas se dará 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...”. Entretanto, a situação em comento demonstra a violação de alguns desses 

princípios, qual sejam, a vinculação ao instrumento convocatório e a isonomia, que 

certamente é um princípio correlato a todo e qualquer processo licitatório. 

 

É evidente na Resolução nº 1.252/2012 o intuito do Conselho Nacional do 

Serviço Social do Comércio – SESC de obedecer aos princípios básicos que devem nortear 

um processo licitatório, seja em âmbito público ou particular, sendo explícita a exigência 

de que as obras, serviços, compras e alienações sejam contratadas de modo a se 

assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes. 

 

Indene de dúvida que, seja qual for a modalidade adotada no processo 

licitatório, deve-se garantir a observância da isonomia, legalidade, impessoalidade, 

igualdade, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, todos 

contemplados na Resolução supramencionada. 

 

Dentre as garantias acima elencadas, entretanto, há de se destacar como 

uma das principais a vinculação ao Edital que regulamenta o certame licitatório. Trata-se 

de uma segurança para todos os envolvidos, sendo imperioso que a entidade licitante 

observe as regras por ela própria lançadas no instrumento que convoca e rege a licitação. 

 

Na ata de julgamento da Comissão Permanente de Licitação, em 

13/11/2019, restou consignado que para sanar a ausência da planilha com a composição 

dos encargos sociais de mão de obra na proposta da empresa DATASOL, foi feita 

diligência, a qual foi tempestivamente atendida. Entretanto, entende-se que neste caso 
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específico não é cabível sanear a falha do concorrente através de diligência, dado se 

tratar de documento essencial para a composição da proposta apresentada, e não 

apenas uma informação adicional e muito menos formal tal qual previsto nas 

exigências editalícias. 

 

Para melhor elucidação, transcreve-se abaixo o item 8.28 do Edital: 

 

“(...) 

 

8.28. É facultado à Comissão Permanente de Licitação do Sesc Pará 

realizar diligências para sanar falhas formais da proposta. 

21.3. A CPL poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, 

solicitar por escrito às licitantes informações adicionais sobre a 

documentação e as propostas apresentadas. O não atendimento da 

solicitação no prazo estabelecido poderá implicar em 

desclassificação da licitante. 

 

Vale ressaltar que houve inabilitação de uma concorrente por não 

apresentar Certidão de Regularidade Fiscal na fase de documentação, justamente por não 

haver possibilidade de juntada de documentos em momento posterior. 

 

A composição dos encargos é tão importante quanto a composição do BDI 

e custo unitário, mas a empresa DATASOL apenas inseriu o termo “%” no cabeçalho no 

cabeçalho da proposta, deixando de anexar a composição de comprovação!!!!! 

 

Após a “diligência”, verifica-se em documento disponibilizado pelo 

SESC que a concorrente DATASOL apenas alterou a nomenclatura "composição" 

para "planilha de detalhamento", sendo que o documento é o mesmo, e ainda 

assim, se fosse aceitável a diligência empreendida, continuaria configurado o 

descumprimento do edital, especificamente em seu item 7.3, relativamente à 

apresentação das propostas. 

 

 

 Por todo o exposto, conclui-se que o presente processo de licitação 

encontra-se eivado de erro, uma vez que descumpridas as exigências do Edital, 

necessitando, pois, ser saneado, reformando a decisão proferida no julgamento das 

propostas, declarando desclassificada a concorrente DATASOL ENGENHARIA, garantindo 

dessa maneira a segurança e a estabilidade das relações jurídicas decorrentes do certame 

licitatório em comento, bem como de modo a assegurar o tratamento isonômico entre os 
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licitantes, o que somente ocorre quando se observa observar estritamente as disposições 

constantes do edital ou instrumento congênere. 

 

IV - REQUERIMENTOS.  

 

Diante do exposto, REQUER SEJA CONHECIDO E PROVIDO o presente 

Recurso, declarando-se a desclassificação da empresa DATASOL ENGENHARIA, e, por 

conseguinte, declarando como única classificada, e vencedora do certame, esta empresa 

ora Recorrente, B2B SERVICES EIRELI EPP, a qual deve ser adjudicado o objeto do 

certame, por ser medida de justiça. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Belém/PA. 20 de novembro de 2019. 

 

 
 

 


