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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE 

LICITACAO- CPL DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO S.A. 

 

 

CREDENCIAMENTO AGERIO Nº 003/2021  

PROCESSO Nº: SEI-220009/000336/2021 

  

 

 

MRL – SISTEMAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.081.655/0002-73, 

estabelecida no SCS, QD. 2, Bloco C, Edifício Ariston, Sala 603, Brasília/DF, por seu 

advogado  e sócio administrador infra-assinados, conforme ato constitutivo em anexo, 

vem respeitosamente à presença de Vossa  Senhoria, tempestivamente, interpor 

 

 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

Em face da decisão que inabilitou a empresa ora recorrente no processo de 

credenciamento acima mencionado, pelas razoes a seguir aduzidas.  

 

Trata-se de credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação de serviço 

especializado de cobrança ativa e receptiva (“escritórios de cobrança”), tendo sido a 

empresa participante inabilitada para seguir no certame por não ter comprovado junto ao 

CNPJ a atividade classe 82.91-1. 
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Ocorre, entretanto, que a atividade classe exigida, qual seja a 82.91-1 restou 

demonstrada por diversos outros documentos apresentados, sendo indevida a 

inabilitação a concorrente.  

 

O edital assim previu em seu item 9.5.3: 

 

Na etapa de habilitação do Credenciamento, o escritório deverá apresentar em 

seu Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica (CNPJ) a 

atividade de classe 82.91-1 (Atividades de cobranças e informações cadastrais), 

conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). 

 

A atividade acima exigida, qual seja a de cobrança e informações cadastrais, 

restou demonstrada pelo documento do SICAF, atestados de qualificação técnica, além 

do contrato social da empresa, todos com informação expressa da atividade exigida, o 

que satisfaz a exigência do edital de abertura do processo de credenciamento em 

questão.  

 

Cabe enfatizar que o próprio edital, em seu item 9.3.1, autorizou a utilização do 

SICAF para comprovação de exigências de regularidade fiscais e trabalhista, não sendo 

razoável, portanto desclassificar uma empresa que demonstrou o item exigido, qual seja 

a atividade 82.91-2, por meio de outros documentos, conforme acima citado e conforme 

documentação já apresentada.  

 

Desclassificar a empresa ora recorrente por ausência de um documento 

específico, cujo requisito perseguido esta amplamente demonstrado nos demais 

documentos juntados não seria razoável, sob pena de violação ao principio da ampla 

competitividade na licitação.  
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Vale dizer que o principio da competitividade tem por objetivo alcançar a 

proposta mais vantajosa para a Administração publica, devendo ser rechaçada qualquer 

exigência abusiva que de algum modo restrinja a competitividade.  

 

Frise-se que não se questiona a exigência de comprovação da atividade de 

cobrança, mas tão somente a desclassificação da empresa, sendo que a exigência foi 

satisfeita por diversos outros documentos apresentados,  

 

Dessa forma, demonstra-se pelos documentos já apresentados que a exigência da 

comprovação da atividade 82.91-2 restou satisfeita e comprovada, razão pela qual 

requer seja reconsiderada a decisão que desclassificou a empresa ora recorrente.  

 

 
 

  

 

Termos em que pede deferimento. 

Brasília/DF, 25 de janeiro de 2022.  

 

 

__________________________________ 

JOSÉ ROBERTO DE LIMA 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

CPF: 510.568.108-82 
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