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Ao 

SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO – SESC PA. 

Att: Comissão permanente de licitação – CPL 

Referente ao convite SESC/DR-PA n° 20/0005-CV 

Assunto: Recurso administrativo. 

 

 

 Ilmos. Senhores. 

 

 A empresa A3 engenharia LTDA – EPP, inscrita sob o n° de CNPJ 04.656.777/0001-

60, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Maurizio Vieira Oltramari, portador 

da carteira de identidade n° 7.656-D CREA/PA e do CPF n° 237.467.852-00, participante do 

processo citado, em decorrência da decisão tomada por esta comissão em habilitar as 

empresas concorrentes, observando o prazo legal de 2 dias uteis segundo a legislação própria 

deste referido órgão, vem por meio deste recurso administrativo, preservar os seus direitos de 

informação e do contraditório, neste processo licitatório de acordo com os fatos que vamos 

argumentar a seguir:  

DOS FATOS. 

1. Em 28 de Janeiro de 2021, deu-se abertura da sessão de convite n° 20/0005, onde se 

encontrava o nosso representante legal, que de acordo com as normas editalícias foi assim 

declarado por esta comissão como credenciado. 

2. Logo após a verificação do credenciamento dos representantes ali presente, foi aberto 

os envelopes de HABILITAÇÃO das empresas participante, que logo após a sua abertura 

foram imediatamente franqueados os documentos aos representantes das empresas. 

3. Após a conclusão das rubricas da documentação bem como sua análise pelos 

licitantes, a Comissão então franqueou a palavra aqueles que por ventura teriam algo a 

observar 

4. Indo diretamente ao ponto, mesmo tendo sido apresentado vários pontos, vamos nos 

ater a alegação feita pelo representante da nossa empresa onde ao analisar a documentação de 

cada empresa participante, o mesmo pode verificar que todas as empresas apresentaram 

deficiência de informações em sua habilitação, sendo mais especifico, em suas qualificações 

técnicas, onde todas deixaram de fornecer informações de caráter extremamente necessário 

para habilitação, mas ainda sim a comissão através de sua equipe de engenharia que ali 

estavam presentes para dar suporte a análise da qualificação, decidiu que todas as empresas 

estariam HABILITADAS, e então nosso representante decidiu corretamente em solicitar 

prazo para recurso. (Informações extraídas da ata do dia 28 de janeiro de 2021). 
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DAS NOSSAS CONSIDERAÇÕES. 

  

5. Reconhecemos a intenção desta comissão em preservar os demais participantes para 

que assim haja mais opções de ofertas de preço dos demais fornecedores, entretanto devemos 

levar em considerações que um alguns itens solicitados pela comissão foram atendidas pelas 

demais empresas. 

6. Ao que nos parece está havendo um equívoco ao analisar, devido ao pouco tempo que 

foi fornecido para análise completa das documentações, no qual acreditamos que houve uma 

deficiência nessa análise, uma vez que os documentos de qualificação técnica continham falta 

de informações, conforme foi citado pelo nosso representante no momento do certame, segue 

informações extraídas da ata. 

7. CONSIDERAÇÕES: 

7.1. ALC – Construções: Não apresento acervo técnico com os serviços de 

demolição, solicitados no Adendo II – Esclarecimentos, e apresentou todas as 

declarações com data anterior ao dia da licitação.  

7.2. RHM Engenharia: Não apresentou acervo técnico relacionado a serviços 

executados em GALPÃO conforme solicita o 6.3.1.2 do edital. 

7.3. MR Engenharia: Não apresentou acervo técnico relacionado a serviços 

executados em GALPÃO conforme solicita o 6.3.1.2 do edital. 

8. Ao considerar todas as empresas habilitadas esta comissão está tomando um decisão 

transigente aceitando as empresas que não apresentaram a documentação solicitadas tanto em 

adendo quanto em edital prejudicando assim a nossa empresa que apresentou todos os itens 

solicitados pelo edital de licitação. 

9. O próprio tribunal regional federal da 4ª região (TRF-4), cita no recurso especial em 

AC N° 2003.71.00.056377-2/RS diz que: 

“O princípio fundamental das licitações e concursos 

públicos é o da igualdade de tratamento aos 

concorrentes ou candidatos, conforme assentado na 

doutrina e na jurisprudência. Se a administração 

pública ou o próprio judiciário relevam o 

descumprimento de exigência por parte de um 

concorrente, estão tratando desigualmente os 

demais concorrentes, pois beneficiam um em 

prejuízo dos outros”.   
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10.  Com tudo com uma simples analise somos capazes que o nosso entendimento está 

correto uma vez que todas os questionamentos feitos durante este processo, foi feito com base 

em informações cedidas pela comissão (por meio de edital e adendo de esclarecimentos), logo 

todas as nossas alegações estão corretas. 

 

DO PEDIDO  

11. Portando, primeiramente baseado no princípio da RAZOABILIDADE acreditando que 

o motivo da habilitação de todas as empresas foi a falta de tempo para que houvesse assim 

uma análise mais técnica e aprofundada relacionada a qualificação técnica das empresas 

acima mencionadas, observando ainda o princípio da ISONOMIA está comissão deve 

considerar todas as empresas que foram mencionadas como DESCLASSIFCADAS, pois 

considerar a mesmas como habilitada fere este princípio acima mencionado prejudicando 

assim a nossa empresa que atendeu a todos os requisitos solicitado por esta douta comissão 

em seus instrumentos convocatórios. 
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José Maurizio V. Oltramari 

Sócio-diretor 
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