
  
 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU 

(Departamento de licitações) 

Prefeitura Municipal de Pitimbu 

Rua Padre José João, Nº 31 – Centro, 58.324-000 – Pitimbu/PB. 

 

 

P A R E C E R   T É C N I C O 

(Julgamento Recurso Administrativo) 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2022 

INTERESSADO: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. 

 

OBJETO DA LICITAÇÃO: Eventual aquisição de material médico hospitalar com entrega de 

forma parcelada para atender a demanda da secretaria de saúde deste município. 

ASSUNTO: Recurso Administrativo  

 

I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Trata o presente parecer do julgamento do recurso administrativo contra decisão da 

pregoeira na qual INABILITOU a empresa EXPRESS DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA-ME no pregão presencial SRP n.º 002/2022, por descumprimento 

do subitem 5.4 "b" do edital, em razão do índice de endividamento está superior ao máximo 

estipulado pelo edital.  

 

II - DA ADMISSIBILIDADE 

A doutrina aponta como pressupostos dessa espécie de recurso administrativo cuja 

existência concreta deve ser preliminarmente aferida: a manifesta tempestividade, a inclusão de 

fundamentação e de pedido de reforma do instrumento convocatório. 

A Lei Federal n.º 10.520/02 no art. 4º, XVIII dispõe que após a decretação do 

vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente intenção de recurso, 

momento no qual será dado o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando 

desde já intimados os demais licitantes para apresentação de contrarrazões, vejamos: 

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes 

regras:  

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. 

Nessa esteira, também alude o edital: 

XIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

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 
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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. 

 

Constatando que o presente recurso foi protocolado no dia 03/05/2022 resta 

comprovada a sua TEMPESTIVIDADE nos termos da norma vigente. 

Além disso, no instante da lavratura da ATA a empresa fez constar a intenção de 

interpor recurso contra sua INABILITAÇÃO, ocasião em que apresentou as razões recursais, 

conforme estabelece o art. 4º, XVIII da Lei Federal n.º 10.520/02.  

Destacamos ainda que o recurso contem identificação e assinatura da parte 

interessada, que na ocasião foi o representante legal, legitimando-o a representatividade.  

Por fim, todos os requisitos doutrinários encontram-se presentes: a petição é 

fundamentada e contém o necessário pedido de retificação da decisão atacada, motivo pelo qual 

o recurso deve ser CONHECIDO. 

Não houve apresentação de CONTRA-RAZÕES. 

 

III – DO MÉRITO 

 Inicialmente, há de registrar que a CPL construirá seu entendimento com base em toda 

documentação técnica arroladas no processo licitatório, na Lei, na jurisprudência, bem como, no 

edital Pregão Presencial n.º 002/2022.  

 

De forma sucinta a recorrente faz as seguintes alegações: 

 

 Passamos então a análise do mérito. 

A empresa recorrente faz as seguintes alegações: 

 

 "... De que em editais recentes não foi requerido a apresentação de balanço patrimonial, 

exemplos: Pregão Eletrônico n.º 001/2022 e Pregão Presencial n.º 001/2022, resumindo-se a 

exigência de Qualificação Econômico-Financeira, A CERTIDÃO DE FALÊNCIA... 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 ???..."  

 

Após análise dos argumentos da recorrente e das informações extraídas do escopo do 

caderno de habilitação (Balanço Patrimonial), não assiste razão a recorrente.  

 

Inicialmente, importante o registro de que nas entrelinhas, a recorrente ratifica o 

descumprimento do edital apontado pela Pregoeira, haja vista que a empresa não faz nenhuma 

contestação sobre sua inabilitação.  

Em segundo plano, tem-se que o Pregão é modalidade de licitação para aquisição de 

bens e serviços comuns, sendo estes aqueles cujos padrões de desempenho e qualidades possam 

ser objetivamente definidos no edital e sejam especificações usuais no mercado.  
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Neste sentido decisão do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU:  

“..Realize procedimento licitatório na modalidade pregão sempre que os produtos e serviços de 

informática possuam padrões de desempenho e de qualidade objetivamente definidos pelo edital, com 

base em especificações usuais no mercado, conforme prevê o art. 1º, parágrafo único, da Lei 0.520/2002, 

haja vista a experiência que a Administração Pública vem granjeando na redução de custos e do tempo de 

aquisição de bens, adquiridos por intermédio daquela espécie de certame público..”. Acórdão 1182/2004 

Plenário. 

Todavia, é cediço que a Administração não pode criar embaraços à competitividade 

do certame, impondo limitações sem critérios técnicos e sem justa causa. Comportamento desse 

naipe é obstáculo a obtenção da proposta mais vantajosa. Por outro lado, a participação irrestrita 

de licitantes não se configura motivo aceitável para o comprometimento da qualidade e, 

principalmente, da finalidade do objeto que o ente pretende adquirir. Um produto inadequado 

compromete sua utilização e não responde à necessidade da Administração, malferindo o 

interesse público. 

Isto posto, a Lei de licitação, ao tratar da qualificação econômico-financeira, assim 

discorre: 

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou 

de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, 

limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação. 

§ 1o A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas 

aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de 

valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade.(Redação dada pela 

Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 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. 

§ 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá 

exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita 

relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data 

através de índices oficiais. 

§ 4o Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem 

diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função 
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do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação. 

§ 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. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994). 

Embora o balanço Patrimonial, para fins de habilitação econômico-financeira, 

disposta no artigo 31 da Lei federal nº8.666/93 não seja uma imposição para a Administração,  

cabe ao Gestor Público, no exercício de sua competência discricionária, eleger o que melhor se 

adéqua ao objeto da licitação para se evitar que exigências desarrazoadas, excessivas ou 

insuficientes acabem por comprometer ou até mesmo frustrar o caráter competitivo.  

Nesse sentido, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ao julgar o processo TC-

001438.989.18-8, sessão julgamento 04/04/2018,(DOC. 2), assim ponderou: 

“......Igualmente, afasto a crítica relacionada à ausência de requisição de balanço patrimonial e 

índices, para fins de habilitação econômico-financeira, na medida em que o artigo 31 da Lei federal nº 

8.666/93 não impõe, peremptoriamente, o que deve ser requerido nos editais de licitação, mas apenas 

circunscreve a atuação da Administração aos limites que estabelece, cabendo ao Gestor Público, no 

exercício de sua competência discricionária, eleger o que melhor se adéqua ao objeto licitado......”(grifo 

nosso). 

 Perceba que a própria lei do pregão, ressalva de forma objetiva,a autonomia da Administração em definir 

as condições da contratação administrativa, ou seja, a lei permite competência discricionária aos órgãos 

públicos, que nesse caso, revela-se através da liberdade que a Administração tem de escolher as 

exigências de habilitação em seus editais, como também, condiciona as exigências quanto a habilitação 

técnica e econômico-financeira, a situações  

Pois bem, além dos aspectos positivados já registrados, eis que o artigo 3º da Lei de 

licitações, amplia o espectro de princípios a serem observados dentre eles, destacamos a 

ampliação do caráter competitivo e da seleção da proposta mais vantajosa. 

No caso concreto, a exigência do balanço patrimonial, teve como objetivo, garantir a 

seleção de empresas que possuam o mínimo de condições para cumprir com as obrigações do 

futuro contrato, sobretudo, por tratar de produtos de saúde, nos quais merecem um zelo 

especial, por parte do Poder Público. Portanto, a exigência cumpre um ritual de conveniência 

pública e  interesse público (Seleção da proposta mais vantajosa), contudo, como já 

explicitado, dentro dos limites do art. 31 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 

De igual modo, em relação aos índices contábeis exigidos no edital, no qual só foram 

exigidos aqueles usualmente utilizados pelo mercado, de maneira justificada no processo 

licitatório, conforme consta no subitem 1.3 "b" do edital.  

Tal assertiva, está em total consonância com a jurisprudência do Tribunal de Contas 

da União, vejamos: 

"....Ainda na denúncia a partir da qual foi encaminhada notícia dando conta de pretensas irregularidades 

na Tomada de Preços 1/2010, realizada para execução do Convênio 657732/2009, firmado entre a 
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Prefeitura Municipal de Davinópolis/GO e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 

(FNDE), também foi apontada como irregular a exigência de índices de liquidez geral e liquidez corrente, 

bem como de grau de endividamento, não usualmente adotados para a correta avaliação da situação 

financeira. Instados a se pronunciar a respeito do fato, os responsáveis consignaram que, em seu 

entendimento, seria possível e plausível a indicação dos índices exigidos no edital para serviços de 

engenharia, um pouco superiores às demais categorias de serviços, estando de acordo com o disposto no 

art. 31, § 5º, da Lei 8.666/1993. Além disso, argumentaram que, considerando a complexidade da obra, a 

intenção foi de garantir o cumprimento das obrigações pela empresa contratada. Todavia, para o relator, 

ao contrário do afirmado pelos responsáveis, o edital não estaria em conformidade com a legislação, em 

face das grandes diferenças entre os índices usualmente adotados e os exigidos das empresas participantes 

do certame, conforme demonstrado pela unidade técnica. Nesse contexto, destacou que, no âmbito da 

Administração Pública Federal, a Instrução Normativa MARE 5/1995 definiu que a comprovação de boa 

situação financeira de empresa oriunda de localidade onde o Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores - (SICAF) não tenha sido implantado, será baseada na obtenção de índices de Liquidez 

Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente. As empresas que apresentassem resultado igual ou menor do 

que 1,0, em qualquer dos índices referidos, deveriam, então, apresentar outras comprovações e garantias. 

No caso examinado, observou-se que as exigências editalícias de índices maiores ou iguais a 5 (cinco) 

estavam muito superiores ao parâmetro normativo. Do mesmo modo, o grau de endividamento 

previsto no edital, menor ou igual a 0,16, estaria distante do índice usualmente adotado, que varia 

de 0,8 a 1,0. Além disso, em qualquer caso, ainda conforme o relator, seria obrigatório justificar, no 

processo licitatório, os índices contábeis e valores utilizados, o que não foi realizado. Por conseguinte, 

por essa e por outras irregularidades, votou pela aplicação de multa aos responsáveis, no que foi 

acompanhado pelo Plenário. Acórdão n.º 2299/2011-Plenário, TC-029.583/2010-1, rel. Min.-Subst. 

Augusto Sherman Cavalcanti, 24.08.2011. (Grifo Nosso). 

Em resumo, pode-se concluir que é possível que o Administrador Público em suas 

licitações exija menos documentos dos previstos na redação do art. 31, como nos casos dos 

pregões n.º 001/2022 anunciados pela recorrente. Logo, as limitações contidas nos editais 

avocados, em se tratando de habilitações técnica e econômico-financeira, constituem Poder 

discricionário da Administração. Além disso, os procedimentos licitatórios são autônomos e 

independentes, não sendo passíveis de comparação conforme tentado pela recorrente.  

Não obstante, no caso do edital do pregão presencial n.º 002/2022, optou-se, 

especialmente devido a natureza de seu objeto, por uma análise pormenorizada da qualificação 

econômica-financeira das empresas postulantes, a fim de minimizar riscos para a administração 

quando da futura contratação, contudo, como bem demonstrado, dentro dos limites da Lei.     

 

Sem mais delongas, concluímos que: 

 

IV - CONCLUSÃO 

 
Com base no exposto, por todos os aspectos analisados, levando-se em conta o 

conjunto dos dispositivos legais acima citados e transcritos a pregoeira da Prefeitura Municipal 

de Pitimbu DECIDE pelo CONHECIMENTO e no MÉRITO pelo IMPROVIMETO do 

recurso. Com a decisão, fica MANTIDO o resultado final do julgamento da presente licitação. 

     

 

Salvo melhor juízo, 
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Pitimbu 10 de maio de 2022. 

 

Claudia Izabel da Silva Maia 

Pregoeira 

 

 

DESPACHO - DECISÃO 

Após análise do Parecer Técnico de julgamento de recurso, emanado pela 

Pregoeira oficial da Prefeitura de Pitimbu, referente ao Pregão Presencial n.º 

002/2022, RATIFICO em todos os termos o Parecer retro.  

 

Pitimbu  ___ de __________ de _____. 

 

 

Adelma Cristovam dos Passos 

Prefeita Constitucional 

 

 


