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RECURSO :
ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC-PA

PREGÃO ELETRÔNICO SESC PARÁ N° 21/0039-PG
Ordem se Serviço nº 025/2020 de 22.07.2020
Processo de Referência nº 21/0151

IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI, inscrito no CNPJ sob o n. 24.473.719/0001-08,
já qualificada nos autos, vem, por seu representante legal, podendo receber intimações através do endereço
eletrônico: comercial@imperiocomerciopr.com.br, diante da presença de Vossa Senhoria, com fulcro no item 11.1.3
do edital de licitação, art. 22, §1º da Resolução 1.252/2012 c/c art. 5º XXXIV da CF/88, apresentar

RECURSO ADMINISTRATIVO

que se faz contra a respeitável decisão administrativa, que DESCLASSIFICOU a proposta da recorrente em razão do
suposto descumprimento parcial quanto a carga máxima, tipo de pintura e tipo de estofamento dos equipamentos
do LOTE I (itens 9 a 19, bem como os itens 22 e 25) do edital epigrafado.

 
I. Dos fatos e fundamentos jurídicos. 

Em apertada síntese, esse r. SESC/PA, realizou processo licitatório visando a contratação de pessoa jurídica de
direito privado para a aquisição de “equipamentos de musculação para a academia da Unidade Sesc Santarém”.

Aberta a etapa competitiva em 13.07.2021, a peticionante ofertou lances para os lotes em que cadastrou proposta,
dentre eles o LOTE I e do LOTE III do qual logrou exitosa, razão pela qual apresentou os documentos para
avaliação de aceitabilidade de sua proposta.

Em sequência, avaliados os documentos, essa r. Comissão Licitante resolveu pela classificação e habilitação para o
LOTE III e, sua desclassificação para o LOTE I, por considerar o descumprimento quanto a carga máxima, tipo de
pintura e tipo de estofamento dos equipamentos.

Em que pese a respeitável decisão desta competente Comissão Licitante, não devem prosperar os motivos que
afastaram a recursante do processo licitatório. Explicamos:

É patente que, o Setor ‘S’ não é regulado pela Lei de Licitações, seja pela Lei 8.666/93, seja pela Lei 10.520/02 e
suas correlatas, contudo, não se pode olvidar que a despeito dessa não submissão aos rigores das leis de
licitações, devem respeitar a principiologia que rege a atuação da Administração Pública em seus processos de
contratação, de forma que cabe às próprias entidades do Sistema ‘S’ aprovar seus regulamentos (Decisões nºs
907/1997 e 461/1998, ambas do Plenário do TCU).

Todavia, imperioso destacar que, cfme. decisões prolatadas pela E. Corte de Contas, tais normativas devem ser
elaboradas em atenção aos princípios que orientam o exercício da função administrativa, em especial: legalidade,
impessoalidade, isonomia, moralidade, publicidade e eficiência.

Pois bem doutos julgadores,

Destrinchando os princípios estampados na Resolução que regula as licitações no âmbito do SESC em todo o
território nacional, vemos que necessário se faz a devida atenção ao princípio máximo norteador do Direito
Administrativo, o princípio da eficiência, este que é corolário de todo o ordenamento jurídico no âmbito da
Administração Pública.

Tal princípio encontra seu berço no art. 37, caput, da Constituição da República – quando se trata da aplicação do
dispositivo na Administração – que prevê a necessidade precípua da busca pela eficiência nos atos praticados, em
especial aqueles que preservem o erário e o direito dos administrados em ver satisfeitas as suas pretensões.

Nesse mesmo sentido, o próprio art. 37 da CF/88 traz como princípio fundamental à Administração Pública, o
princípio da eficiência que, cfme. leciona Juarez Freitas, traduz o dever da boa administração.

In casu, como demonstrado na breve narrativa fática, a recursante foi desclassificada por, supostamente, não
atender a carga máxima, tipo de pintura e tipo de estofamento dos equipamentos estipulados no termo de
referência do edital licitatório, para os equipamentos cotados.

Todavia, ilmo. Sr(a). Pregoeiro(a), é importante ressaltar que, independentemente de haver omissão quanto a
essas características apresentadas pelo licitante (na documentação auxiliar de proposta), os equipamentos
atendem ipsis litteris a descrição contida no Termo de Referência da licitação ora debatida.



É de desconhecimento do recursante se a respeitável equipe demandante dos produtos, ao realizar a avaliação dos
equipamentos, fez alguma diligência no site e outros catálogos do fabricante, a fim de levantar a informação
quanto as demais características dos equipamentos, com tudo, data vênia, os equipamentos licitados guardam
características especiais quando para atendimento a órgãos públicos e/ou da administração indireta, fundações,
autarquias ou mesmo do terceiro setor.

Para fins de modelagem concorrencial e dos produtos às necessidades mais variadas da Administração Pública, os
fabricantes personalizam seus equipamentos conforme a demanda. Ou seja, o distribuidor encaminha as
informações/características constantes no Termo de Referência e o fabricante faz o orçamento do produto com
base na personalização necessária ao atendimento àquelas características.

No processo em epígrafe, a empresa recursante chegou a encaminhar para o e-mail clp@pa.sesc.com.br,
declaração do Fabricante MACSPORT em que consta a informação inequívoca que os produtos ofertados atendem
integralmente as características licitadas, em especial quanto a carga máxima, ao tipo de pintura e ao tipo de
estofamento, senão vejamos:

“Linha: EVO

1. CARGA MÁXIMA DO EQUIPAMENTOS (sic), a carga dos equipamentos é composta diante pedido do cliente,
sendo personalizada conforme necessidade do pedido, os pesos que aparecem no site são padrões, podendo ser
adicionados conforme necessidade do cliente.

2. TIPO DE PINTURA: Conforme consta em nosso descritivo a pintura dos equipamentos é ELETROSTÁTICA A PÓ.

3. TIPO DE ESTOFAMENTO: Estofado: Anatômico em Courvin também conhecido como couro ecológico.

COURO SINTÉTICO

Também conhecido como courvin ou couro ecológico, ou couro sintético é um material criado para ter a mesma
aparência do couro natural, também é impermeável e tem boa resistência e durabilidade. Sua matéria-prima é a
borracha e o petróleo, em sua parte interna, o couro ecológico contem nylom e algodão.” (sic)

Portanto, conforme nota do fabricante, encaminhada para vossas senhorias, os equipamentos ofertados pela
empresa recursante atendem a totalidade das características técnicas exigidas no edital em epígrafe.

Não constar tais características em catálogos ou folders digitais, não significa o descumprimento dos requisitos do
edital de licitação das quais o recursante declarou atender plenamente, e assim o fez.

Nessa mesma oportunidade, é importante ressaltar que é facultado ao pregoeiro e Equipe de Apoio EM QUALQUER
FASE DA LICITAÇÃO, a PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIA com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
A diligência para sanar eventuais dúvidas quanto ao atendimento dos requisitos técnicos pelos equipamentos
ofertados não infringem a isonomia, nem mesmo a vinculação ao instrumento convocatório, visto que, para
cumprimento das demais condições editalícias em que se previram informações concretas e apresentação de
documentos, foram todos cumpridos pelo recursante.

Assim, a simples realização de DILIGÊNCIA colocaria uma pá de cal nas dúvidas da equipe de apoio e deste douto
pregoeiro quanto ao atendimento das características estampadas no Termo de Referência por parte da recursante.

Portanto, em análise, considerando que o LOTE em debate foi cancelado na aceitação por suposta ausência de
propostas válidas, prejudica em demasia essa respeitável Instituição em que, com simples diligência prevista no
item 7.3.1 do próprio edital de licitação, traria substrato suficiente à confirmação da proposta da empresa
IMPÉRIO.

Desta feita, em atendimento ao princípio basilar da eficiência, da vinculação ao instrumento convocatório, da
legalidade e da economicidade, considera-se indevida a desclassificação da licitante, pois, de nada eficiente é a
opção adotado por este r. gestor de licitações e contratos.

Não obstante, ainda em exame principiológico é de se asseverar que ao desclassificar a recursante do
procedimento licitatório, afastando-a, estará essa Comissão ferindo de morte o princípio da vantajosidade, por ter
que realizar novo processo licitatório, muito custoso para a Administração.

Em levantamento recente, estima-se que um processo de licitação, considerando todas as suas fases e fazendo
rateio das despesas com pessoal, custe ao ente, aproximadamente R$ 28.000,00 (vinte e oito mil) reais. 

Contudo, é sabido e consabido que essa r. Instituição atua com absoluta lisura e busca primordialmente agir de
forma eficiente e eficaz em todos os seus atos, em especial nos procedimentos licitatórios, não restando dúvidas ao
peticionante que não é de interesse do SESC-PA o cancelamento do item da licitação, ainda mais quando existente
proposta válida aderente as condições para sua classificação e habilitação no processo.

Portanto, em atendimento ao disposto na RESOLUÇÃO que regula as licitações no âmbito nacional do SESC, que
seja reformada a decisão que desclassificou a empresa ora peticionante, sob pena de violação aos princípios da
SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA, princípio da LEGALIDADE, da EFICIÊNCIA, por restar provado que os
equipamentos ofertados ATENDEM com PLENITUDE todas as características técnicas estabelecidas no Termo de
Referência do presente edital (demonstrado por declaração do fabricante dos equipamentos – detentor do meio de
produção).

Por todo o exposto, requer:

A) Seja à presente julgada procedente o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, para que reforme a decisão



atacada, aceitando PROPOSTA DA PETICIONANTE, retornando o processo à fase de habilitação e, eventualmente,
depois de cumpridas as demais exigências seja declarada vencedora do certame. 

P. D.
Curitiba, 08.09.2021

 
Voltar  Fechar


