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Comissão de licitações 

Prefeitura Municipal de Bom Jesus-RS 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Referência: Carta Convite 005/2022 

Data abertura sessão: 25 de novembro de 2022 

 

A Empresa RENI BAZANELLA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ 42.767.553/0001-14, com sede na Rua Morom, 1109, sala 404, centro, Passo 

Fundo/RS, neste ato representada para pela Srta Reni Bazanella, brasileira inscrita no 

CPF 826.665.980-04, residente na Rua Tiradentes, 623 apto 1202, centro Passo Fundo-

RS na forma da Lei 8.666/93 Artigo 19 Inciso I Alínea “a”, vem interpor Recurso 

Administrativo conforme fatos e fundamentos jurídicos descritos a seguir: 

 

Do Direito 

 

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.    

 

§ 1o  É vedado aos agentes públicos: I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos 

de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 

seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 

estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou 



domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 

deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;   

 

Nossa legislação é sábia quando invoca para si a observância constitucional da 

isonomia o qual obriga a administração a selecionar a proposta mais vantajosa para a 

administração e dita regras para que a mesma seja julgada processada em conformidade 

com a igualdade competitividade entre os licitantes. 

Desta forma, comprova-se a viabilidade jurídica do recurso ora interposto, que é 

feito com razão das irregularidades apontadas durante o processo licitatório cia citado, 

conforme será demostrado e comprovado cabalmente na sequência. 

 

FATO 

 

Na data de 25 de novembro de 2022, ocorreu o Carta Convite 005/2022, foram 

abertos envelopes para análise de documentação dos participantes, sendo apontada 

inconsistência na documentação Reni Bazanella - ME, pela comissão considerar contrato 

social incompleto. E desta forma, sendo considerada inabilitada. 

O contrato social possui 13 páginas na sua totalidade, no entanto páginas 6 a 13 

são apenas anexos necessários para processo de encaminhamento abertura. Por se tratar 

de  processo todo digital são enviados documentos somente necessários para sua abertura. 

Conforme cópia em anexo.  

Objetivando suprir a falta de apresentação dos documentos pela licitante e com 

fundamento no art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/1993, admite-se a realização de uma 

consulta on-line ao site oficial da Junta Comercial, a fim de emitir eventual certidão de 

inteiro teor que comprove todas as alterações realizadas no ato constitutivo, desde que se 

trate de documento que possa ser obtido pela internet e que a Administração realize 

referida consulta na sessão de licitação. 

A diligência fundamenta-se no reconhecimento de que a omissão na 

documentação constitui falha meramente formal, passível de ser saneada em consulta 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3


a site oficial na internet. Se é possível conferir on-line a regularidade da licitante, sem 

prejuízos à Administração ou aos demais participantes, não há por que não o fazer. Além 

disso, tal medida observa os princípios da verdade material, da competitividade e do 

formalismo moderado. 

Em outra ocasião o licitante foi orientado para que não enviasse mais as páginas 

6 a 13, por causar confusão. Sendo que, sempre lhe era solicitado documentação de sócio. 

 

DO PEDIDO 

 

Com as razões expostas acima, requer como forma de observância aos preceitos legais, o 

acolhimento do Recurso da Empresa Reni Bazanella – ME. 

 

Sem mais, pede-se deferimento. 

 

Passo Fundo, 29 de novembro 2022 

 

 

 

-------------------------------------- 

Reni Bazanella 

Proprietária-Administradora 
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