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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/0039-PG 

OBJETO: A aquisição de equipamentos de musculação para a academia da Unidade Sesc 
Santarém. 

 
Recorrente: IMPÉRIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI 
  A empresa IMPÉRIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI, 
interpôs, tempestivamente, Recurso Administrativo contra decisão da CPL em desclassificar a empresa 

durante a sessão da licitação, respeitado o prazo fixado no regulamento Nº 1.252 de 2012, art. 22 e 
at. 41. A Ata da sessão será disponibilizada no site Oficial do Sesc Pará a partir do dia 23/09/2021.  
 

Do Pedido da Empresa: 
 
  A empresa recorrente, em síntese, solicita que o Sesc modifique a decisão de 
desclassificação da sua empresa, alegando os seguintes argumentos: 

Dos argumentos da empresa: 

[...]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. 
 
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). 
 
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: 
 
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. 
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 A Comissão Permanente de Licitação, após análise do recurso juntamente com o setor 
técnico (DFE) reforça que o Serviço Social do Comércio – Sesc possui seu próprio regulamento:” 
regulamento Nº 1.252 de 2012” o qual norteia suas ações e, que também informa: 
De acordo como o apresentado na análise e assim indicando os tópicos que desclassificam a proposta, 
destacamos a falta de elementos necessários para uma análise precisa do material a ser adquirido.  
- Quanto a Carga Máxima do Equipamento, para análise concreta, as especificações da proposta 
devem constar dados referentes a Placa de Peso do equipamento e Incremento de carga, identificando 
claramente o sistema de Fração de Carga (item discriminado na solicitação);  sendo que estas 
especificações não constam na proposta.  
- Quanto a metragem do equipamento,  especificações que não constam na proposta, é necessário que 
na proposta apresentada esse dado venha indicado de forma precisa, para uma análise concreta tendo 
em vista o planejamento estrutural da academia bem como alocação dos equipamentos (na solicitação 
é indicada as metragens aproximadas);  
- No item 19 (PUXADA ALTA/BAIXA) do lote 01, na imagem apresentada na proposta, não é possível 
identificar com clareza o equipamento apresentado, dificultando análise. 
  
Sendo assim, todos estes tópicos foram especificados na análise e não claramente no recuso enviado.  

Em relação ao tópico referente a Pintura do Equipamento e Tipo de estofamento o recurso responde de 
maneira satisfatória a solicitação.  

Informamos que na proposta apresentada pela empresa IMPÉRIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
DE ESCRITÓRIO EIRELE, na indicação Marca/Linh: Macsport / EVO, as imagens dos produtos NÃO 
apresentam-se de maneira padronizada tendo em vista o direcionamento de uma linha especifica de 
equipamentos, o que dificulta a análise do processo junto a aquisição, sendo de suma importância um 
mostruário claro e efetivo.Que mesmo diante desse quadro houve diligência ao site do fabricante o que 
reforçou a reprovação por falta de especificações dos itens, conforme descrito no Termo de Referência, 
parte do processo.Que o certame licitatório é constituído de fases previstas em Edital.     
 
 Após verificação com análise do aspecto do recurso interposto, a Comissão Permanente de 
Licitação declara IMPROCEDENTE o recurso impetrado pela empresa IMPÉRIO COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI pelos motivos expostos neste parecer, prezando o 
principio da isonomia e eficiência ao Sesc/PA assegurando o objetivo finalístico do processo, 
ratificamos o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação através da Ata da 
Licitação que teve sua abertura dia 13/07/2021, o qual julga a empresa IMPÉRIO COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELE desclassificada. Encaminhamos este parecer para o 
Diretor Regional do Sesc/PA, visando decisão do recurso. 

 
 

Belém-PA, 20 de setembro de 2021. 
 
 
 

Comissão Permanente de Licitação 


