
 
 

 
 

AO 
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC PA 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
REF.: Pregão Eletrônico nº. 19-0007 

 
ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA 

 

 D&M COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ 28.505.722/0001-17, com sede na Passagem 
São Benedito nº 656, vem, à presença de Vossa Senhoria, com o devido acatamento 
de praxe, através da sua representante legal que esta subscreve, interpor RECURSO 
ADMINISTRATIVO em face da decisão de inabilitação da recorrente, pelas razões de 
fato e de direito abaixo aduzidas. 

1. DA BREVÍSSIMA SÍNTESE DOS FATOS (RAZÕES DO RECURSO). 

No dia 23/04/2019, foi aberto processo licitatório pela COMISSÃO 
ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - Departamento Regional 
no Pará, na modalidade pregão presencial, para possível contratação do serviço 
de fornecimento dos itens descritos no edital nº. 19/0007-PG. 

A empresa, ora recorrente, apresentou a melhor proposta e, por isso 
se sagraria vencedora do certame licitatório nos grupos 8, 12, 16 e 20. No 
entanto, a sra. Pregoeira, equivocadamente, inabilitou a recorrente sob a 
alegação de que a amostra da CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA teria sido recusada pelo 
setor competente. 

Ocorre que a amostra apresentada do produto, CARNE BOVINA PATINHO 
MOÍDA, da marca MAFRIPAR é homologada pelo Catálogo de Marcas do SESC/PA, fato 
que por si já dispensaria a exigência de apresentação de amostra. Mesmo assim a 
empresa, demonstrado boa índole, apresentou referida amostra para análise. 

Recebemos a notícia da desclassificação com admiração e espanto, pois 
um produto previamente aceito estava sendo negado.  

E para completar o item CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA, ofertado pela 
empresa MARACAJAÚ DISTRIBUIDORA LTDA – EPP, foi aceito da marca MAFRINORTE sendo 
que esta indústria não produz tal produto nas especificações do Edital e não 
consta no ANEXO I-A-Termo de Referência. 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO. 

No processo licitatório é exigido a coexistência de vários princípios 
norteadores no certame. Isto para preservar, em primeira análise, a própria 
Administração Pública para que seu intento de que proposta mais vantajosa ao 
interesse pública seja a contratada e, em última análise, aos próprios licitantes, 
para que lhes seja garantida a isonomia com igualdade de condições para a disputa. 



 
 

Dentre os princípios estão os tão conhecidos descritos no art. 37, 
caput, da Carta Cidadã. Vejamos: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte    

O princípio da legalidade acima descrito, tão caro ao ordenamento 
jurídico, é o garantidor dos critérios estabelecidos no certame e, a necessidade 
de estar sujeito às imposições da lei e das normas de maneira geral (latu sensu), 
inibe abusos ou arbitrariedades que possam vir a ser perpetradas. Em verdade, a 
legalidade é um limitador fundamental, pois coloca tanto o poder público com suas 
prerrogativas que o agigantam, quanto às empresas, abaixo do império da lei. 

3. PEDIDOS. 

Diante do exposto, com fundamento nas razões precedente aduzidas, 
requer-se o provimento do presente recurso, com fim de que seja anulada a decisão 
de inabilitação da empresa licitante ora recorrente, pelo fato de ter a Forte 
Mix ofertado produto condizente com o especificado no Edital e pelo disposto no 
item 4.1 do Termo de Referência, anexo a Edital 19-0007, que dispõe que: 

“4.1 – DAS AMOSTRAS: 

O SESC AR/PA poderá solicitar à empresa classificada em primeiro lugar, 
AMOSTRA, quando couber, dos produtos ofertados que possuam marca diversa da 
sugerida no ANEXO, em observância ao princípio da similaridade e a padronização 
da qualidade, para análise e parecer técnico. ” 

Outrossim, lastreada nas razões recursais, roga-se que esta comissão 
de licitação reconsidere sua decisão de inabilitação da recorrente no que se 
refere aos GRUPOS 8, 12, 16 e 20 e, na remotíssima hipótese de isto não ocorrer, 
requer-se a remessa deste recurso à autoridade superior, conforme previsto no 
art. 109, §4º, da lei das licitações. 

 

Termos em que pede deferimento. 

 

 
Belém/PA, 19 de junho de 2019. 

 

 


