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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
 
 

Pregão Presencial nº 81/2.019 
Processo SA/DL nº 126/2019 
Recorrente: Nutri Arthi Comercial Ltda. 
 

 

Trata-se de recurso apresentado pela empresa Nutri Arthi 
Comercial Ltda., 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 da 

Pregoeira e equipe de apoio que a inabilitou em razão da apresentação de 
atestado de capacidade técnica emitido por empresa coligada.  

 
Alega falta de substrato legal para a sua inabilitação e 

requer que seja reabilitada ou informada em quais artigos da legislação 
está embasada a decisão da Pregoeira. 

 
 
 

DECISÃO 
 

 

A capacidade técnica e operacional da licitante é 
demonstrada com vistas à sua própria experiência anterior, mensurada pelo 
seu histórico de atuação técnica e empresarial e está disciplinado no artigo 
30, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
As normas legais tem que ser interpretadas de forma 

ampla, atendendo aos princípios norteadores das licitações. 
 
Conforme consta no artigo 3º, do Estatuto das 

Licitações: 
 
Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.    
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A moralidade administrativa não é meramente 
subjetiva, uma vez que não deve ser pautada somente pela lei, mas 
também pela ética, boa-fé, lealdade e probidade. 

 
Neste sentido, o Atestado de Capacidade Técnica, 

baseado no princípio da moralidade, há de ser emitido por pessoa de direito 
público ou privado isenta de qualquer relação não comercial com a licitante. 

 
Portanto, no presente caso, em face de ferir os 

princípios da pessoalidade e moralidade, a capacidade técnica não foi 
demonstrada, uma vez que a Recorrente apresentou documento emitido 
por TCM Comércio de Produtos Nutricionais Ltda., empresa coligada, 
conforme admitido no documento recursal. 

 
Ora, se as empresas: Nutri Arthi Comercial Ltda. 

(licitante) e TCM Comércio de Produtos Nutricionais Ltda. (emissora do 
atestado) possuem objetos distintos, como afirmou a Recorrente, por que 
há um comercio entre ambas? 

 
Outrossim, não há de se mencionar e, nem tão pouco 

analisar procedimentos anteriores, a decisão pela inabilitação da 
Recorrente cabe exclusivamente no presente processo e foi tomada após 
diligência para investigar e elucidar dúvida suscitada pela Pregoeira e 
equipe de apoio. 

 
Destarte, a Pregoeira considera que as razões 

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

 
Como o recurso apresentado não logrou êxito para 

reconsiderar a decisão tomada, o Processo SA/DL nº 126/2.019, 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. 

 
Monte Alto, 9 de janeiro de 2.020. 

             
   

Claudiana dos Santos Veiga 
Pregoeira 
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GABINETE DO PREFEITO 
 
 

Pregão Presencial nº 81/2.019 
Processo SA/DL nº 126/2019 
Recorrente: Nutri Arthi Comercial Ltda. 
 

 
 
 

JOÃO PAULO DE CAMARGO VICTÓRIO 
RODRIGUES, Prefeito do Município de Monte Alto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, e com fundamento nos artigo 109, § 4º, da 
Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, 
apresenta a seguinte... 

 
 

DECISÃO FINAL 
 
     Vistos e analisados os autos do Processo SA/DL nº 
126/2.019, referente ao Pregão nº. 81/2.019, que objetiva o registro de preços de 
dietas nutricionais e suplementos alimentares, o recurso interposto pela empresa 
Nutri Arthi Comercial Ltda. foi conhecido, por ter sido apresentado nas 
formalidades legais.  
 

E quanto ao mérito, considerando a decisão do 
Pregoeiro encartado nos autos, inegavelmente consistente, do ponto de vista 
legal, decide negar provimento ao presente recurso, julgando-o improcedente, 
para efeito de confirmar a inabilitação da empresa Recorrida. 
 
Monte Alto, 9 de janeiro de 2.019. 
 
 
 
 

João Paulo de Camargo Victório Rodrigues 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 


