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À ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SESC – DR/PA. 

 

 

 REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA SESC/PA Nº 190005 CC. 

 

DATASOL ENGENHARIA LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J 

sob o nº 83.358.887/0001-11, e inscrição Estadual nº 15.197.416-0, vem perante esta 

conceituada comissão permanente de licitação, em cumprimento a intimação recebida 

via correio eletrônico em 21 de novembro de 2019, apresentar tempestivamente 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO interposto pela empresa EB2B SERVICES EIRELI – ME, já 

identificada no processo licitatório, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas: 

 

I – DA SÍNTESE DO RECURSO 

 

A recorrente EB2B SERVICES EIRELI – ME irresignada 

com o resultado da CONCORRÊNCIA SESC/PA Nº 190005 CC que declarou como vence-

dora a empresa recorrida DATASOL ENGENHARIA LTDA-EPP, manifestou intenção de 

recurso, tendo apresentado suas razões em 20 de novembro de 2019. 

 

Em suma a recorrente alega unicamente que a recor-

rida descumpriu o item 7.3 do edital. Por fim requereu a desclassificação da recorrida 

pelas razões apresentadas no item 11.1.2, alínea “a”, e sua classificação como vencedora 

do certame. 
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II – DO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO ITEM 7.3 

DO EDITAL 

 

Prezados membros desta CPL, a recorrente insurge-se 

contra a decisão proferida pela Comissão de Licitação do SESC no julgamento das pro-

postas do presente certame licitatório, enfatizando unicamente um suposto descum-

primento do item 7.3 do Edital, o qual ressalvamos estar claramente observado com 

seus referidos percentuais na planilha de orçamento sintético, cronograma físico finan-

ceiro, e em todos os preços unitários dos itens propostos, respectivamente 89,42 % ho-

rista, e 49,63% mensalista. Portanto, sem espaço para dúvidas e análises contrárias 

quanto a presença dos percentuais (89,42% - Horistas e 49,63% - Mensalistas) de encar-

gos sociais empregados na mão de obra a fornecer pela recorrida, podendo aos olhos de 

todos serem evidentemente identificados, reconhecidos pela própria recorrente con-

forme citado em seu recurso, pagina 5/5, enviado para esta CPL, vide transcrição abaixo. 

(...)” 

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 pro-

posta, deixando de anexar a composição de comprovação!!!!!  

 

(...)” 

 

Nessa questão, é valido ressaltar que a recorrida ado-

tou como referência os percentuais de 89,42% horista e de 49,63% mensalista, confor-

me planilha de detalhamento de encargos sociais enviada via diligência, referendada pe-
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la planilha de composição de encargos sociais desonerada do SINAPI no estado do Pará, 

em vigência a partir de 10/2018  – CAIXA – ENCARGOS SOCIAIS  - (ANEXO 01), planilha 

esta, que é de domínio público, amplamente divulgada, adotada e recomendada por ór-

gãos de controle de custo - Acórdão TCU - Acórdão 1891/2008-Plenário - para balizar 

preços e indicadores em contratações de serviços de engenharia. Portanto, trata-se de 

uma referência nacional para contratações públicas e privadas na esfera federal, estadu-

al e municipal, facilmente consultada por quaisquer que seja o interessado, inclusive os 

citados percentuais de encargos sociais foram adotados como balizadores para a 

CONCORRÊNCIA Nº 19.0005 CC, por parte do setor técnico SESC/PA.  

    

Diante do exposto, entende-se que clara e evidente 

informação apresentada referente aos percentuais de encargos sociais contidos em três 

(3) documentos orçamentários que compuseram a proposta de preço, não 

IMPOSSIBILITARAM em nenhum momento a capacidade de identificar os percentuais de 

encargos sociais empregados no cálculo da mão de obra fornecido pela recorrida, sem 

prejuízo algum para o bom andamento das análises da formação do preço unitário bási-

co dos serviços, visto que só se faz necessário o compreender o percentual para verificar 

sua fidedigna aplicabilidade sob a mão de obra em apreciação.  

 

Não obstante, é imprescindível ratificar o que        

dispõem o instrumento convocatório em seus itens 8.28 e o 21.3, transcritos na íntegra 

abaixo, ambos facultam responsabilidade direta a esta comissão, para a qualquer mo-

mento, e por exclusivo critério realizar diligências, bem como solicitar informações es-

senciais para a perfeita complementação de informações e/ou vistoria dos documentos 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#//documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%3A1891%20ANOACORDAO%3A2008%20COLEGIADO%3A%22Plen%C3%A1rio%22/DTRELEVANCIA%20desc%2C%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20
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do processo em curso, com o indubitável dever de sanar falhas ou dúvidas, sem que se 

frustre a competitividade, isonomia e transparência da disputa. 

 

Transcrição do disposto nos itens 8.28 e 21.3 do instrumento convocatório. 

 

(...)” 

8.28. É facultado à Comissão Permanente de Li-

citação 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. 

(...)” 

 

Norteados pela coerência em seus julgamentos, e 

vinculados ao disposto nos itens 8.28 e 21.3 do presente edital, essa comissão solicitou 

diligência para sanar o que julgou ser uma falha que claramente não interferiu nas análi-

ses técnicas do cálculo da mão de obra, devido a apresentação dos percentuais de en-

cargos sociais por parte da recorrida. A diligência foi encaminhada via correio eletrônico, 

na data de 08 de novembro de 2019, sendo respondida via correio eletrônico pela recor-

rida ainda no mesmo dia 08 de novembro de 2019, conforme pode ser observado no 

documento anexo ao resultado do julgamento das propostas publicado em 13 de no-

vembro de 2019, no site do SESC-DR/PA. Assegurou-se após o julgamento dos resultados 

a empresa DATASOL ENGENHARIA LTDA como 1ª colocada no certame, por oferecer o 

menor preço global no pleito, no valor de R$ 104.394,67, resultando em uma economia 
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superior a R$ 12.000,00 reais do preço ofertado pela recorrente, desse modo satisfeitas 

todas as condições estabelecidas em edital. 

 

Diante do acima explanado, e em decorrência da 

apresentação do detalhamento do cálculo dos percentuais de encargos sociais em seus 

pormenores, referenciado pela composição base SINAPI – em vigência a partir de outu-

bro de 2018 via processo de diligência. Onde essa comissão e seu setor técnico pude-

ram dirimir toda e qualquer possível dúvida, em pleno contraposto a acusação equivo-

cada, sustentada pela recorrente em seu recurso, de que SUPOSTAMENTE ainda per-

siste o descumprimento ao item 7.3. Tese essa completamente fragilizada, em virtude 

da precariedade dos fatos narrados, frente ao que foi aqui elucidado, e verificado nos 

altos do certame. 

 

lll – DAS ARGUMENTAÇÕES DA RECORRIDA 

 

No que tange ao questionamento da recorrente 

quanto a legalidade do processo de diligência realizado por essa referida comissão, o 

mesmo é consolidado pelo princípio do direito de formalismo moderado e sem excessos, 

regulado nesses dois itens - 8.28 e 21.3 - pela vinculação ao instrumento convocatório, 

sem que se comprometam os princípios de legalidade, da impessoalidade, da moralida-

de, da igualdade,  da vinculação ao instrumento convocatório, e sem frustrar a competi-

tividade, em consonância ao disposto no artigo 2º, da resolução  nº 1.252/2012 do Con-

selho Nacional do Serviço Social do Comércio – SESC, transcrito em sua íntegra abaixo, e 

não apenas um trecho em específico como a recorrente o fez, desprestigiando a funda-
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mental finalidade de qualquer processo licitatório, que é a busca pela proposta mais 

vantajosa, oferecida no pleito pela DATASOL ENGENHARIA LTDA. 

 

Art. 2º A licitação destina-se a selecionar a pro-

posta mais vantajosa para o SESC e será processada e julgada em estrita conformidade 

com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualda-

de, da publicidade, da probidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julga-

mento objetivo e dos que lhe são correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu ca-

ráter competitivo. 

    Conforme se observa a finalidade precípua do pro-

cesso licitatório é a escolha da proposta mais benéfica, ou seja, a proposta da recorrida, 

sendo que a mesma se compromete a realizar o objeto do contrato nos termos da pro-

posta ofertada, em absoluta concordância com o requisitado pelo edital e seus projetos 

anexos. 

                                                          A hipótese remota de desclassificação da Empresa 

DATASOL ENGENHARIA LTDA, levaria a violação de elementos fundamentais elencados 

no artigo 2º supracitado, representaria desprestigio ao denominado “Princípio do For-

malismo Moderado” e no que tange fatidicamente os princípios de “Vinculação ao Ins-

trumento Convocatório” e “Competitividade”. Todos, amplamente utilizados pela ad-

ministração pública, e presenciado em diversas decisões acompanhadas em outrora no 

próprio SESC – DR/PA, reforçado pela conduta no procedimento inicial de buscar sanar 

meras falhas, suprimindo-as a contento via processo de diligência, e proferindo resulta-

do do julgamento das propostas com a empresa DATASOL ENGENHARIA LTDA como 

vencedora do certame, assegurando a equidade, competitividade e equilíbrio jurídico, 

por meio dos princípios consagrados nos processos da livre concorrência. Cientes de que 

o instrumento editalício não deve se ater a interpretações distorcidas ao disposto nas 
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diretrizes da Resolução 1.252/2012, e ao objeto pleiteado no certame, que não afetem 

os interesses públicos ou privados, não levem à desnecessária eliminação de competi-

dores, frustrando dessa maneira, o seu caráter COMPETITIVO em completo contrapos-

to ao artigo 2°.  

Nesse sentido, em face do por todo exposto,          

contamos com a assertividade e transparência dessa conceituada comissão de licitação, 

mantendo sua posição aqui explanada e lastreada pelos fatos trazidos a lume dessa con-

trarrazão, afim de que sejam perpetuadas as garantias jurídicas que decorrem do certa-

me licitatório em comento. 

 

lll – DO PEDIDO 

Ante todo exposto, roga-se pelo indeferimento total 

do RECURSO interposto pela empresa recorrente B2B SERVICES EIRELI – ME, mantendo 

a decisão anteriormente proferida da empresa recorrida DATASOL ENGENHARIA LTDA 

EPP, como classificada em 1º primeiro lugar na CONCORRÊNCIA 19.0005 SESC/DR-PA, 

consequentemente vencedora do certame. 

 
Nestes termos,  

Pede deferimento.  
    Belém / PA, 25 de novembro de 2019. 
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