
Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
Ilustríssimo Senhor(A) Presidente da Comissão de Licitação, do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe

Ref.: EDITAL DE PREGAO ELETRONICO 08/2021.

EXO COMPANY PARTICIPAÇOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº
21061770/0001-14, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea “ a “, do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8666 /
93, à presença dos senhores e senhoras, a fim de interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO, 

contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que inabilitou a recorrente, demonstrando os motivos de seu
inconformismo pelas razões a seguir articuladas:

I – DOS FATOS SUBJACENTES

Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional susografado, a recorrente veio dele
participar com a mais estrita observância das exigências editalícias.

No entanto, a douta Comissão de Licitação julgou a subscrevente inabilitada sob a alegação de que a mesma não
apresentou Atestado de Capacidade Técnica, por isso, teria desatendido o disposto no Edital.

Ocorre que, essa decisão não se mostra consentânea com as normas legais aplicáveis à espécie, como adiante
ficará demonstrado.

II – AS RAZÕES DA REFORMA

A Comissão de Licitação ao considerar a recorrente inabilitada sob o argumento acima enunciado, incorreu na
prática de ato manifestamente ilegal.

Senão vejamos:

De acordo com o Edital, a licitante deveria juntar documento de: “Requisitos específicos:
1) Apresentação de, pelo menos, um atestado
de capacidade técnica compatível com o
objeto desta licitação.”

Repetido no item “9.8. Qualificação técnica:

9.8.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de materiais em características, quantidades e prazos
compatíveis com os do objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, contendo identificação completa do assinante e
dados como cargo, endereço eletrônico e número de telefone.” 

Considerando o item 2, no qual se lê: “Arte, impressão, instalação e desinstalação de outbus de 2,10m x 1m,
impressão adesivada, em papel colorido, conforme arte a ser definida no momento do envio do empenho.”;

Em atenção a essa exigência, a recorrente apresentou documentos mais que suficientes para o atendimento ao
item 9.8.1, que deixa claro que o atestado deve ser de FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ou seja, quando vemos o
item 2, os MATERIAIS são: PAPEL COLORIDO ADESIVADO COM UMA ARTE IMPRESSA.

Ora, não resta dúvidas quanto ao que é EXIGIDO, e ao que foi devidamente apresentado nos inúmeros atestados
de capacidade técnica.

Os atestados apresentados, já reconhecidos como válidos para o objeto licitado com sua exigência presente no
Edital, são os mesmos que habilitaram a recorrente para arrematar o item 1.

O Edital é claro, redigido em língua portuguesa brasileira, e deve ser entendido à luz da OBJETIVIDADE, sintaxe e
semântica da gramática brasileira.

Assim sendo, uma vez que a recorrente provou a capacidade técnica de sua situação, é ilegal exigir – como exigiu
a Comissão de Licitação -, a apresentação de documentos subjetivos, considerando que este seja o único
documento capaz de demonstrar o cumprimento da exigência.

III – DO PEDIDO

Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, com efeito para que, reconhecendo-se a
ilegalidade da decisão hostilizada, como de rigor, admita-se habilitada a tanto.

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação reconsidere sua decisão e, na
hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir, devidamente informado, à autoridade superior, em
conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei n° 8666/93.
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