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DECISÃO ADMINISTRATIVA 
PREGÃO PRESENCIAL N.o 001/2019 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS 
DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURíDICA PARA A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E 
URBANIZAÇÃO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - COMPUR, de acordo com as especificações e 
quantidades constantes no Anexo I - Termo de Referência. 
RECORRENTE: ZROLANEK REGIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

1. BREVE RELATÓRIO 

Trata-se o expediente de Recurso Administrativo acerca do procedimento de habilitação ao Edital do 
Pregão Presencial nO. 001/2019, interposto pelo escritório de advocacia ZROLANEK REGIS 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n." 
10.352.465/0001-65, com sede na Rua Manuel Barbosa, n? 292, 11 ° andar, bairro Santo Amaro, 
São Paulo/SP, sob o qual passamos a nos posicionar. 
O Recurso foi protocolado tempestivamente. Em breve síntese, o Recorrente alega que o vencedor 
do certamente (i) não possui condições jurídicas para assumir imediatamente os processos judiciais 
e administrativos decorrentes da adjudicação do objeto do edital e; (ii) ausência de capacidade 
técnica para execução do objeto. 
Em contrarrazões, o Recorrido rebateu in totum os argumentos do Recorrente. Passa-se a análise 
do mérito das razões recursais. 

2. SOBRE A CONDiÇÃO JURíDICA E SUA HABILITAÇÃO 

Alega o Recorrente que o escritório vencedor do certamente não tem condições de assumir 
imediatamente os processos judiciais decorrentes da prestação dos serviços jurídicos, objeto Pregão 
Presencial n". 001/2019, uma vez que não possui registro na Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seccional de Santa Catarina. Reputa que a ausência de demonstração do registro regional viola as 
condições do Edita! 
Equivoca-se o Recorrente. 
Em verdade, a questão sob análise demanda observar dois momentos distintos do processo 
licitatório. O primeiro, referente à habilitação, que exigiu tão somente regular inscrição nos quadros 
da Ordem dos Advogados do Brasil. Contrário fosse, a exigência de inscrição regional inviabilizaria a 
participação de outros concorrentes, ferindo de vício insanável o certamente licitatório. Já o segundo 
momento da licitação faz referência direta à execução do contrato, especialmente quando, sagrado 
vencedor, o licitante deve comprovar condições jurídicas para atuar imediatamente na causa. 
De mais a mais, supondo que o vencedor do certamente não apresente as condições jurídicas para 
adjudicar o objeto do certamente e, por conseguinte, prestar adequadamente os serviços jurídicos 
para o qual foi contratado, automaticamente atrairia para si as sanções previstas na Lei de 
Licitações n.? 8.666/93, no instrumento contratual e, quiçá a Lei 12.846/2013, que dispõe sobre a 
responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 
administração pública, popularmente conhecida como Lei Anticorrupção. 
Por fim, cumpre salientar acerca da natureza jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil e seu 
peculiar sistema normativo. Como se sabe, a Ordem dos Advogados do Brasil - e seu respectivo 
Conselho Federal -, goza da prerrogativa de cadastramento do segmento profissional, mas também 
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a fiscalização, podendo haver exclusão, inviabilizando-se o exercício profissional e, mais do que 
isso, podendo ser exercido o poder de polícia, poder de punir. Logo, eventuais infrações ao sistema 
disciplinar implicaria, no caso em comento, violar o sistema próprio de regras da OAB. 
Não compete à COMPUR-BC, portanto, fiscalizar o cumprimento das condições intranormativas da 
OAB para o exercício da profissão, bastando mencionar como condição geral de habilitação 
qualquer inscrição hábil nos quadros gerais da OAB, sem limitar da concorrência, o princípio 
fundamental da contratação administrativa. 

3. SOBRE A CAPACIDADE TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS JURíDICOS 

Alega a Recorrente que a Recorrida não disporia de atestado hábil a comprovar sua técnica, nos 
termos do objeto licitado. Isto porque, segundo o Recorrente, o Recorrido não teria comprovado 
experiência, via atestado em execuções fiscais e administrativo de contas. 
Tal alegação também não merece prosperar. Primeiramente, a comissão de licitação reconheceu 
que os atestados apresentados são hábeis a demonstrar experiência e prestação satisfatória de 
serviços na área cível, penal, tributária, trabalhista e contencioso administrativo. 
A propósito, exigir como critério de habilitação atestado de qualificação técnica comprovando 
experiência em tipologia específica de serviço, redunda restrição à competitividade da licitação, 
salvo se imprescindível à certeza da boa execução do objeto e desde que devidamente 
fundamentada no processo licitatório (Acórdão TeU 433/2018), o que não é o caso. 
Por fim, cumpre dizer que o edital foi claro ao exigir dos licitantes a comprovação de experiência em 
serviço semelhante, e não absolutamente idêntico. 

4. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, conhecem-se as razões do recurso apresentado para, todavia, no mérito nega 
lhe provimento. A presente decisão será encaminhada para a autoridade superior para deliberação. 

Balneário Camboriú, 18 de janeiro de 2019. 

Andréa de Oliveira 
PREGOEIRA 
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JULGAMENTO DE RECURSO 

PREGÃO PRESENCIAL N°, 001/2019 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS 
DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURíDICA PARA A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E 
URBANIZAÇÃO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - COMPUR, de acordo com as especificações e 
quantidades constantes no Anexo I - Termo de Referência. 
RECORRENTE: ZROLANEK REGIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

Com relação aos fatos, direito e fundamentos legais, adoto os argumentos da Pregoeira Andréa de 
Oliveira expostos em decisão administrativa como razão para decidir por: 

1) CONHEÇO do recurso interposto para, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão 
proferida em sessão pela Pregoeira de declarar vencedora a empresa BARCELOS E JANSSEN 
ADVOGADOS ASSOCIADOS, no sentido de que, conforme já exposto, a empresa vencedora 
cumpriu e apresentou todas as documentações/exigências do Edital, ficando assim habilitada. 

Esta é a decisão. 

OSMAR DE SOUZA NUNES FILHO 
Diretor-Presidente 


