
Pregão/Concorrência Eletrônica
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :

A
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA/MINAS GERAIS
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ref. Recurso administrativo do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO N°. 060/2022.
RECURSO ADMINISTRATIVO

A PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 11.385.969/0001-
44, já qualificada no processo licitatório em epígrafe, neste ato por seu representante legal devidamente
credenciada no certame, vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, em prazo hábil, apresentar
RECURSOS sobre à incorreta decisão do Sr. Pregoeiro responsável pelo PREGÃO ELETRÔNICO N°. 060/2022,
expondo para tanto os fatos e fundamentos a seguir deduzidos:

I. DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE

No que dispõe sobre a tempestividade recursal, o artigo 26 do Decreto 5.450/2005 regulamentador do Pregão
Eletrônico estabelece que;

Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada,
em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias
para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

Diante da apresentação de manifestação devidamente motivada durante a sessão do Pregão Eletrônico ocorrido
vem tempestivamente apresentar o recurso o qual finda-se na data de 31/08/2022 às 17 horas e 00 minutos.

II - RESUMO DOS FATOS

O Recorrente a fim de participar do certame da licitação referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N°. 060/2022, cujo
objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO, REVISÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE
MELHORIAS DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PLANO DE CARGOS E CARREIRA DA EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO”.

Ocorre que o Senhor Pregoeiro após análise da documentação errou ao desclassificar a nossa empresa ao citar:

“Empresa classificada em terceiro lugar, qual seja, PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, CONTABILIDADE EIRELI,
Inabilitada tendo em vista que deixou de apresentar o documento exigido no subitem 9.11.2 do Edital. “

III. DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS

Em relação ao item 9.11.2 do Edital, consta:

“...Indicação de pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como da
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos

Constata-se o Sr. Galileu Domingues de Brito Filho, titular e único proprietário da empresa PRIORI SERVICOS E
SOLUCOES, CONTABILIDADE EIRELI desde a sua fundação como o responsável técnico habilitado para a execução
dos trabalhos.

O Sr. Galileu possui registro ativo no Conselho de Administração tanto quanto no Conselho de Contabilidade
conforme os atestados técnicos e todos os demais documentos anexados no certame. Portanto, há total clareza e
condições técnicas habilitadas.

Caso o Sr. Pregoeiro deseja-se a declaração e/ou carta de apresentação com o respectivo curriculum vitae deveria
expor claramente no Edital assim como incluir o modelo de declaração a ser preenchida. Portanto a subjetividade e
falta de clareza do Edital não pode onerar a licitante que corretamente demonstrou nas exigências licitatórias.

IV. DOS PEDIDOS

Por tais do recurso claramente exposto e fundamento requer a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES,CONTABILIDADE
EIRELI ganhadora do PREGÃO ELETRÔNICO N°. 060/2022. E que medidas de penalidades sejam sancionadas as
empresas que apresentaram recursos com o objetivo apenas de retardar o início dos trabalhos

Pede-se ainda que as decisões a serem proferidas sejam adequadamente fundamentadas, indicando-se os
pressupostos de fato e de direito que as subsidiarem, consoante o art. 50, V da Lei nº 9.784/99, para a remota
hipótese de necessidade de controle posterior do ato.



Outrossim, amparada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação ratifique a decisão do
pregoeiro nomeando a nossa empresa ganhadora e, faça este subir à autoridade superior em consonância com o
previsto no § 4°, do art. 109, da Lei n° 8666/93.

Nestes Termos
P. Deferimento

São Paulo, 02 de dezembro de 2022.

----------------------------------------------
Galileu Domingues de Brito Filho
RG nº 11.176.176-1 SSP/SP
CPF nº 251.341.768-25
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