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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 
 
Pregão Presencial nº 63/2017 
Processo SA/DL nº 101/2017 
Recorrente: Magalhães Ventura Sociedade de Advogados 
Recorrida: Direttrix Auditoria e Consultoria Técnica Especializada 
Eireli EPP 
 

 
Trata-se de recurso apresentado pela empresa 

Magalhães Ventura Sociedade de Advogados, que deve ser conhecido, 
por ter sido protocolado no prazo legal, nos termos do inciso XVIII, do 
artigo 4º, da Lei federal nº. 10.520/02. 

 
Em síntese, insurge a Recorrente contra a decisão 

do Pregoeiro e equipe de apoio que habilitou a licitante Direttrix Auditoria 
e Consultoria Técnica Especializada Eireli EPP. 

 
Afirma que o serviço licitado refere-se à atividade 

privativa de advogados, nos termos da lei Federal nº 8.906/94 e que a 
atividade econômica principal que consta no CNPJ da empresa 
Recorrida é incompatível com o objeto licitado.   

 
 

DECISÃO 
 
 

A Lei federal nº 8.906/94 estabelece que as 
atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas são privativas da 
advocacia e não de sociedade de advogados. 

 
A Recorrida demonstrou esta condição, através dos 

documentos de habilitação, sobretudo quanto à relação do pessoal 
técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do 
objeto da licitação, exigida na alínea “b”, do subitem 6.3.2, do Ato 
convocatório. 

 
Ademais, a empresa Direttrix Auditoria e 

Consultoria Técnica Especializada Eireli EPP comprovou sua 
capacidade técnica em atividade pertinente e compatível em 
características e quantidades com o objeto do certame, através dos 
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atestados emitidos pelas câmaras municipais de: São Roque, Paraty e 
Campos do Jordão.  

 
A habilitação da Recorrida não afronta os princípios 

estabelecidos na Lei federal nº 8.906/94, pelo contrário, reforça-os, pois 
o objeto social da empresa consta, entre outros, consultoria técnica 
especializada na área jurídica. 

 
Destarte, o Pregoeiro considera que as razões 

apresentadas não se mostraram suficientes para abalar os fundamentos 
da decisão combatida, para negar-lhe provimento e manter a habilitação 
da Recorrida. 

 
Como o recurso apresentado não logrou êxito para 

reconsiderar a decisão tomada, o Processo SA/DL nº 101/2017, deve 
subir à autoridade superior, o Prefeito Municipal, com todas as 
informações necessárias, para que decida de maneira definitiva a 
respeito da matéria em exame, com fundamento no §4º, do artigo 109, 
da Lei federal nº 8.666/93, não havendo a necessidade de comunicação 
aos demais licitantes, porque foram notificados por ocasião da realização 
da sessão pública do pregão. 

 
 
 
Monte Alto, 24 de agosto de 2.017. 

             
 

   
José Roberto de Andrade Salgueiro 

Pregoeiro 
 

 

 

 

 

 

 

 


