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A empresa EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME, inscrita no 

CNPJ 26.156.923/0001-20, vem apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO, ao 

resultado final contido na Ata do Pregão Presencial nº 00002/2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maio/2022  

DA TEMPESTIVIDADE 

 

A empresa EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME, inscrita no 

CNPJ 26.156.923/0001-20, apresenta Recurso Administrativo, com base no que 



determina o Instrumento Convocatório em sua Seção XIII - XIII - DO RECURSO, DA 

ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO, que descreve:  

 

“1 - No final da sessão, a licitante, que quiser recorrer, 

deverá manifestar, imediata e motivadamente a sua 

intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para 

apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes 

desde logo intimadas, para apresentar contrarrazões em 

igual número de dias que, começarão a correr no término 

do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos.” 

Grifo nosso 

 

 Fundamentado ainda pelo que determina a Lei Federal Nº 10.520/02 em seu Art. 

4º, inciso XVIII, que descreve:  

 

“XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá 

manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) 

dias para apresentação das razões do recurso, ficando os 

demais licitantes desde logo intimados para apresentar 

contra-razões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos”; 

 

 Estando comprovado o atendimento das exigências acima, haja visto, 

manifestação em Ata pelo Representante Legal da Licitante. 

 

 Resta claro a Tempestividade da peça apresentada, devendo a mesma ser 

apreciada pela Doutra Comissão e por sua autoridade superior.  

 

I) DOS FATOS  

 

 Realizada a referida análise dos Documentos de Habilitação da Licitante 

Recorrente, a Pregoeira e Equipe decidiu em ata pela sua Inabilitação, com base em:  

 



“... DESCUMPRIMENTO ITEM: VII – MOTIVO: 

APRESENTOU INDICES, PORÉM DE ENDIVIDAMENTO 

PC+ELP IGUAL OU INFERIOR A 0,80/AT, ESTÁ ACIMA 

COM 0,91, DESSA FORMA NÃO ATENDEU O QUE 

SOLICITA O SUBITEM 5.4.B DO EDITAL 

CORRESPONDENTE A PP002-2022.” 

 

II) DO DIREITO  

 

 O processo licitatório regido pela Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93, descreve 

em seu Art. 3º e 31º: 

 

“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. 

... 

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação 

econômico-financeira limitar-se-á a: 

... 

§ 2o  A Administração, nas compras para entrega futura e 

na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no 

instrumento convocatório da licitação, a exigência de 

capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda 

as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como 

dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-

financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao 

adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. 

... 



§ 5o  A comprovação de boa situação financeira da 

empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo 

de índices contábeis previstos no edital e devidamente 

justificados no processo administrativo da licitação que 

tenha dado início ao certame licitatório, vedada a 

exigência de índices e valores não usualmente 

adotados para correta avaliação de situação financeira 

suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da 

licitação. 

Grifo nosso 

 

Demonstraremos a seguir, que os princípios que norteiam os Processos 

Administrativos foram feridos pelo julgamento errôneo da Pregoeira e Equipe. 

 

Vejamos a matéria no site: https://www.olicitante.com.br/sumula-tcu-289-

exigencia-indices-contabeis/  

 

“o fato de a lei não fixar o limite do índice a ser adotado 

não afasta a responsabilidade do gestor por sua definição, 

que não pode ser aleatória, nem depender de simples 

‘palpite’ do administrador público.  (TCU. Acórdão nº 

932/2013 – Plenário) .’ 

... 

“Por outro lado, a escolha administrativa não pode 

comprometer a competitividade do certame. Deve o 

órgão licitante adotar índice que possa ser considerado 

confiável e que, ao mesmo tempo, possibilite a 

participação de um número razoável de empresas 

integrantes do mercado, no intuito de atingir um grau 

máximo de certeza junto a um risco mínimo à contratação. 

Observa-se, por fim, que a Súmula-TCU nº 289 repetiu a 

vedação contida no §1º do art. 31 da Lei de Licitações 

que proíbe a exigência de índice cuja fórmula inclua 

rentabilidade ou lucratividade, não havendo “óbices ao 

uso de indicadores de endividamento, por exemplo, desde 

que tal exigência seja pertinente à garantia do 

https://www.olicitante.com.br/sumula-tcu-289-exigencia-indices-contabeis/
https://www.olicitante.com.br/sumula-tcu-289-exigencia-indices-contabeis/


cumprimento das obrigações resultantes da licitação”. 

(TCU. Acórdão 2.495/2010 – Plenário)”. 

 

Devemos Sra. Pregoeira, observar o Material contido em seus Editais recentes, 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022 VALOR ESTIMADO R$ 1.869.135,09 

(Gêneros Alimentícios) e o PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022 VALOR ESTIMADO 

R$ 1.963.050,00 (Combustível), os quais não requerem a apresentação do Balanço, e 

o que chama mais atenção é que trata-se de fornecimento parcelado e seus respectivos 

valores são superiores ao Processo Licitatório em referência, que é de R$ 1.063.780,33, 

Vejamos: 

 

Pregão Eletrônico Nº 00001/2022 

 

Dia 08/04/2022 

 

Objeto: É a escolha da proposta mais vantajosa para AQUISIÇÃO PARCELADA DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS 

ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PITIMBU, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 

anexos. 

 

Valor Estimado: R$ 1.869.135,09 

 

9 DA HABILITAÇÃO 

9.10 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

9.10.1 Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou 

extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da 

empresa, datado dos últimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de 

validade expresso na própria Certidão;  

9.10.1.1 Caso a referida certidão não abranja o Processo Judicial Eletrônico, e este já 

for instalado na Comarca, sede da pessoa jurídica/física, deverá a empresa licitante, 

ainda, comprovar sua qualificação econômico-financeira também através desta 

certidão, pois a mesma abrange os processos judiciais eletrônicos. 

 

Pregão Presencial Nº 00001/2022  

 



Dia 28/02/2022 as 10:00hs  

 

Objeto: A presente licitação tem por objeto Registro de Preço para EVENTUAL 

AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10, DESTINADOS AO 

ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA, A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU, detalhado as especificações no anexo I (Termo 

de Referência) do presente Edital. 

 

Valor Estimado: R$ 1.963.050,00 

 

1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

1.3.1 Certidão Negativa de Falência ou Concordata/Recuperação Judicial e 

Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Caso não conste 

prazo de validade da certidão, serão aceitas certidões emitidas nos últimos 90 (noventa) 

dias antes da data da sessão de abertura da licitação, descrita no preâmbulo do Edital.  

1.3.2 Caso a referida certidão não abranja o Processo Judicial Eletrônico, e este já for 

instalado na Comarca, sede da pessoa jurídica, deverá a empresa licitante, ainda, 

comprovar sua qualificação econômico-financeira também através desta certidão, pois 

a mesma abrange os processos judiciais eletrônicos. 

 

 Observa-se que a exigência de Qualificação Econômico-Financeira, dos 

processos acima, SE RESUME A CERTIDÃO DE FALÊNCIA. Por qual motivo o 

processo em referência alterou sua exigência ??? 

 

 Ainda no tocante ao descumprimento ao Edital, vejamos o que descreve o 

Instrumento Convocatório em sua seção VII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 

"DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO:  

 

”1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

... 

e) O licitante que apresentar índices econômicos (ILG e 

ISG) inferiores a 1 (um) deverá comprovar que possui 

(capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% 

(Dez Por Cento) do valor total estimado da contratação ou 

do item pertinente.” 



 

 Qual a fundamentação desta Pregoeira e Equipe para delimitar quais os índices 

poderão utilizar do beneficio acima ??? A empresa com o ILG e ISG inferior a 1,0 poderá 

comprovar o capital mínimo ou patrimônio líquido equivalente a 10%, e por que não o 

índice de endividamento ??? Qual o critério para essa descriminação ???  

 

 SERIA RESTRINGIR A COMPETITIVIDADE DO CERTAME ??? HAJA VISTO 

QUE 2 EMPRESAS FORAM INABILITADAS PELO MESMO MOTIVO ??? E 

VOLTAMOS A QUESTIONAR POR O PREGÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL 

CITADOS ACIMA, CUJOS VALORES FORAM SUPERIORES A ESSE EM 

REFERÊNCIA, SE QUE PEDIRAM O BALANÇO PATRIMONIAL DAS EMPRESAS 

??? 

 

 A Constituição Federal em seu Art. 37º, descreve quais os princípios deverão ser 

atendidos pela Administração Pública. 

 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: 

... 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 

da lei, o qual somente permitirá as exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações.” 

 

III) DA FUNDAMENTAÇÃO, DO PEDIDO E REQUERIMENTO 

 

 A fundamentação do Recurso, baseia-se exclusivamente ao descumprimento do 

Exigido nos Art. 3º e 31º da Lei Federal de Licitação Nº 8.666/93, bem como a 



Constituição Federal em seu Art. 37 XXI, onde resta claro o vício aos Princípios Legais 

da Administração Pública, sendo realizado um julgamento arbitrário e descabido de 

qualquer fundamentação, haja visto, que o processo em referência foi elaborado com o 

único objetivo de restringir a competitividade, uma vez que comprovasse sua formação 

distinta dos Editais utilizados pela Pregoeira e Equipe.  

 

 O Agente Público estará sujeito as sanções da Lei Nº 8.429/92:  

 

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que 

atenta contra os princípios da administração pública a 

ação ou omissão dolosa que viole os deveres de 

honestidade, de imparcialidade e de legalidade, 

caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação 

dada pela Lei nº 14.230, de 2021)” 

 

Poderá o Agente com base na Súmula Vinculante Nº 473 do STF: 

  

“A administração pode anular seus próprios atos, quando 

eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não 

se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 

adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial.” 

 

 

 Diante de todo o detalhamento apresentado e comprovado, REQUEREMOS a 

IMEDIATA correção do Ato praticado pela Pregoeira e Equipe, tornando a empresa 

EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ 

26.156.923/0001-20, HABILITADA no Certame. 

 

 O Indeferimento deste RECURSO, acarretará na imediata comunicação aos 

Órgãos Fiscalizatórios Ministério Público do Estado da Paraíba e Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba, e por tratar-se de Recursos Federais a: Tribunal de Contas da União 

e Policia Federal, para que os mesmos requeiram as devidas JUSTIFICATIVAS legais, 

para a elaboração de Editais RESTRITIVOS, uma vez que esse tipo de exigência é 

inserida apenas nesse determinado tipo de OBJETO.  



  

 ESTE TERMO PEDE DEFERIMENTO E APRECIAÇÃO DA AUTORIDADE 

COMPETENTE  

 

 

João Pessoa 03 de maio de 2022  

 

 

 

 

Jailton Barreto de Araújo 

RG n° 1.128.525 SSP 

Procurador 
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