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RECURSO :
ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - MG

RECURSO ADMINISTRATIVO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2022 - Processo n.º 090/2022

L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTOS., pessoa jurídica de direito privado já qualificado nos autos, com
sede na Rua Elisa Flaquer, n.º 100, sala 705, Centro, Santo André, Estado de São Paulo, vem, respeitosamente à
presença de V. Sa., apresentar RECURSO ADMINISTRATIVOpelos motivos de fato e de direito abaixo relacionados.

I - DOS FATOS

Esta empresa no dia 29 de novembro de 2022 em fase deste processo licitatório foi a primeira arrematante tendo
esta classificação em questão de seu menor lance trazendo para o município uma economia mais em que se outros
concorrentes fossem arrematantes, mas após a fase de lance esta empresa foi desclassifica pela autoridade
competente alegando que em nosso contrato social não estaria o objeto desta licitação.
Em reposta a esta questão e de notório saber que toda nossa documentação enviada por esta empresa impetrante
deste recurso estava em acordo com o edital principalmente nosso atestado de capacidade técnica ‘’CRO-BA’’ que
foi emitido por empresa de direito publico que já comprovaria em outro entendimento que nossa descrição em
nosso requerimento de empresa consta o descritivo que se relaciona a esta prestação de serviço.
Em consulta ao nosso CNPJ consta o CNAE ‘’ 82.99-7-99’’ que se refere ‘’ Outras atividades de serviços prestados
principalmente às empresas não especificadas anteriormente’’ ou seja somente este CNAE junto com nosso
atestado de capacidade técnica idêntico ao objeto licitado emitido por empresa publica já comprovaria que esta
empresa esta apta a fornecer Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não
especificadas anteriormente conforme descrito em seu CNPJ.
Ressaltamos também que no edital no item 8 que se refere a DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, não
consta que empresas deveram constar em sua descrição de seu requerimento de empresário ou contrato social a
descrição idêntica ao objeto.
E em consulta ao item 4.3 que se refere as empresa que não poderiam participar desta licitação, e evidente que
esta empresa não se encontra em nenhum dos itens elencados a este ponto.
A desclassificação desta empresa fere principalmente o principio da ampla concorrência conforme art. 3º da Lei
8.666/93 Desta feita, pelo orientações do TCU, uma empresa não poderá ser excluída do certame, apenas por não
ter o CNAI específico do objeto licitado na sua matriz social.

Se uma empresa apresenta experiência adequada e suficiente para o desempenho de certa atividade, não seria
razoável exigir que ela tenha detalhado o seu objeto social a ponto de prever expressamente todas as sub
atividades complementares à atividade principal.” (Acórdão nº 571/2006 – 2ª Câmara) (g. n.)
Nesse sentido, cabe destacar a doutrina de Joel de Menezes Niebuhr (em Licitação Pública e Contrato
Administrativo. Curitiba: Editora Zênite, 2008. p. 222.):

(...) a Lei nº 8.666/93, pelo menos no que tange à habilitação jurídica, não exige que o documento constitutivo
preveja expressamente que o licitante se dedique especificadamente à atividade correspondente ao objeto da
licitação. (...)

Conforme ensinamentos de Marçal Justen Filho (em Comentários à Lei de licitações e Contratos Administrativos.
16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 553)

" (...) se uma pessoa jurídica apresenta experiência adequada e suficiente para o desempenho de certa atividade,
a ausência de previsão expressa desta mesma atividade em seu contrato social não pode ser empecilho a sua
habilitação ".

II - DO PEDIDO

Diante ao exposto, tendo em vista que a recorrente atendeu a todos os requisitos exigidos no processo licitatório,
requer-se, que seja deferido o Recurso Administrativo.

Termos em que,
Pede Deferimento.
Santo André, 30 de Novembro de 2022.
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