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SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML

 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo nº: 08.00222/2017

Modalidade: Pregão em sua forma Eletrônica, nº 005/2018  - SRP

nº 005/2018

Empresa Recorrente: RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

Recorrido: PREGOEIRA

Objeto:  Registro  de  preços  para  eventual AQUISIÇÃO  DE

MEDICAMENTOS  -  SOROS  E  FRASCOS  (Desertos  e  Fracassados  do

Pregão Eletrônico n. 020/2017).

Trata-se  de  Recurso  interposto  pela  empresa  RECOL

DISTRIBUICAO  E  COMERCIO  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº

04.598.413/0003-32, Pessoa  Jurídica  de  Direito  Privado,

situada na Rua Surubim, n. 4925, bairro Lagoa, Porto Velho/RO,

perante a Superintendência Municipal de Licitações. As razões

recursais  endereçada  a  esta  Pregoeira  refere-se  ao  Pregão

Eletrônico nº 005/2018.

Em  análise  esta  Pregoeira  apresenta  os  seguintes

entendimentos:

I. DA TEMPESTIVIDADE

O subitem 11.2 do edital assim determina:

11.2. Declarado o vencedor, a Pregoeira abrirá

prazo  de,  no  mínimo,  30  minutos,  durante  o

qual,  qualquer  licitante  poderá,  de  forma

imediata  e  motivada,  em  campo  próprio  do

sistema, manifestar sua intenção de recurso.
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11.2.2. Acolhido  do  recurso  será  concedido

prazo  de  03  (três) dias  para  apresentar  as

razões  do  recurso,  ficando  os  demais

licitantes,  desde  logo,  intimados  para,

querendo,  apresentar  contrarrazões  em  igual

prazo,  que  começará  a  contar  do  término  do

prazo do recorrente. 

Não  obstante,  o  art.  26  do  Decreto  Municipal  nº

10.300, de 17 de fevereiro de 2006 assim leciona:

Art.  26.  Declarado  o  vencedor,  qualquer

licitante poderá, durante a sessão pública, de

forma imediata e motivada, em campo próprio do

sistema, manifestar sua intenção de recorrer,

quando lhe será concedido o prazo de 03 (três)

dias  para  apresentar  as  razões  de  recurso,

ficando  os  demais  licitantes,  desde  logo,

intimados  para,  querendo,  apresentarem

contrarrazões em igual prazo, que começará a

contar  do  término  do  prazo  do  recorrente,

sendo-lhes  assegurada  vista  imediata  dos

elementos  indispensáveis  à  defesa  dos  seus

interesses.

Considerando  entender  que  o  recurso  já  está

interposto a partir do acolhimento da intenção de recurso pelo

Pregoeiro, conforme os motivos consignados pelo recorrente em

ata ou no sistema eletrônico, devendo a Administração conhecer

o  recurso  e  examiná-lo,  mesmo  quando  desacompanhado  das

razões.

Desta feita, considerando a tempestividade das razões

apresentadas, recebo o presente recurso.
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II. DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Cumpre dizer, desde logo, que as decisões tomadas no

contexto  deste  processo  administrativo,  cujo  instrumento

convocatório  é  o  Edital  do  Pregão  Eletrônico  nº  005/2018,

estão  em  perfeita  consonância  com  os  ditames  legais  que

norteiam  os  procedimentos  licitatórios,  com  os  princípios

constitucionais  da  Legalidade,  da  Impessoalidade,  da

Moralidade,  da  Publicidade,  da  Eficiência  e  da  Isonomia,e

demais correlatos.

Partindo  deste  entendimento,  a  Administração  deve

atuar primando não somente pela Legalidade como também pela

Celeridade,  Publicidade  e  Isonomia  em  todos  os  seus  atos,

neles incluídos os processos licitatórios. O interesse público

demanda a eficiência da Administração, a qual deve mostrar-se

pronta tanto para acudir as demandas da sociedade como para

suprir as próprias necessidades.

Cumpridas  as  formalidades  legais,  registra-se  que

foram cientificados todos os demais licitantes participantes

da  existência  e  tramitação  do  respectivo  Recurso

Administrativo interposto, abrindo-lhes vistas à apresentação

de contrarrazões. 

III. DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE

Alega a Recorrente, que discorda do Julgamento da

Pregoeira quanto a análise técnica contábil, que resultou em

sua inabilitação, pois o disposto no item 10.5.1.6 do Edital

não  reflete  a  realidade  econômica  da  empresa,  conforme

intenção de recurso protocolada no Sistema do Licitações-e nos

lotes 04, 05 e 12, in verbis:
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“O  disposto  no  item  10.5.1.6  do  edital  não

reflete a realidade econômica da empresa, ondo o

ILG geral abaixo de 1, não reflete a realidade

econômica  da  empresa,  podendo  a  mesma  ser

comprovada por meio de outros documentos.”

A empresa deixou de apresentar as razões recursais.

IV. DA ANÁLISE

De posse dos motivos fundamentados para interposição

de recurso pela empresa  RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA,

protocoladas  tempestivamente  no  Sistema  do  Licitações-e,

solicita  reconsideração  da  decisão  desta  Pregoeira  que  a

inabilitou da disputa deste certame.

A princípio devemos esclarecer que a licitação é um

procedimento  administrativo,  ou  seja,  uma  série  de  atos

sucessivos  coordenados,  voltada  de  um  lado,  a  atender  o

interesse público, e de outro, a garantir a observância dos

princípios da legalidade, moralidade, isonomia, igualdade, bem

como  todos  os  princípios  que  regem  os  procedimentos

licitatórios, de modo que todos os licitantes possam disputar

entre si a participação em aquisições e contratações que as

pessoas jurídicas de direito público entendam realizar com os

particulares.

Ressalta-se que o presente certame licitatório seguiu

na  íntegra  os  dispositivos  contidos  no  instrumento

convocatório. Sabe-se que o julgamento de qualquer licitação

deve  ser  fundamentado  em  fatores  concretos,  exigidos  pela

Administração  Pública  em  confronto  com  o  ofertado  pelas
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empresas  licitantes,  dentro  dos  parâmetros  fixados  no

Instrumento Convocatório.

O Edital que orientou o referido Pregão é pautado nos

princípios  norteadores  da  Administração  Pública  e  nas

cominações  legais  que  baseiam  todo  a  licitação  e  não  foi

impugnado,  nem  foi  alvo  de  questionamentos  no  momento

oportuno, seja pelos demais participantes, e tampouco, pelo

próprio recorrente.

Neste  aspecto  vale  salientar  que,  o  Edital  de

Licitação foi publicado no dia 31/01/2018, e conforme itens

2.3 e 11.1 do Edital, o prazo para Impugnações e solicitações

de esclarecimentos estavam previstos até 2 e 3 dias antes do

dia 21/02/2018, obedecendo o prazo legal conferida pela Lei.

Contudo,  reitera-se,  não  houve  a  apresentação  de  quaisquer

impugnações  e  pedidos  de  esclarecimentos  por  parte  do

recorrente,  o  que  conduziu  à  preclusão  do  seu  direito  de

dirimir dúvidas sobre a forma de cadastramento das propostas.

Sobre  o  tema,  em  especial  para  o  caso  concreto,

destaca-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO.

LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. APRESENTAÇÃO DE

PROPOSTA INTEMPESTIVA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO

AO  EDITAL.  O  instrumento  convocatório  de

licitação não impugnado é soberano, vinculando

tanto  a  Administração  Pública  quanto  os

licitantes. A  proposta  apresentada  pela

impetrante foi intempestiva. Apesar de no site

em que foi realizado o certame constar prazo

diverso,  deveria  a  empresa  ter  atentado  ao

expressamente estabelecido no edital,  pois é
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este  que  tem  caráter  vinculante  e  faz  lei

entre  as  partes. Na  dúvida,  poderia  ter

realizado  consulta. AGRAVO  DE  INSTRUMENTO

DESPROVIDO.  (Agravo  de  Instrumento  Nº

70060461415,  Vigésima  Primeira  Câmara  Cível,

Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Almir

Porto da Rocha Filho, Julgado em 17/09/2014,

Publicado  em  22/09/2014)  (Sem  grifo  no

original). 

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA FINANCEIRA SEM

ASSINATURA.  DESCLASSIFICAÇÃO.  PRINCÍPIOS  DA

VINCULAÇÃO  AO  INSTRUMENTO  CONVOCATÓRIO  E  DO

JULGAMENTO  OBJETIVO.  1.  Se  o  licitante

apresenta  sua  proposta  financeira  sem

assinatura  ou  rubrica,  resta  caracterizada,

pela apocrifia, a inexistência do documento.

2. Impõe-se, pelos princípios da vinculação ao

instrumento  convocatório  e  do  julgamento

objetivo, a desclassificação do licitante que

não observou exigência prescrita no edital de

concorrência. 3.  A  observância  ao  princípio

constitucional  da  preponderância  da  proposta

mais  vantajosa  para  o  Poder  Público  se  dá

mediante  o  cotejo  das  propostas  válidas

apresentadas  pelos  concorrentes,  não  havendo

como incluir na avaliação a oferta eivada de

nulidade. 4. É imprescindível a assinatura ou

rubrica  do  licitante  na  sua  proposta

financeira, sob pena de a Administração não

poder exigir-lhe o cumprimento da obrigação a

que  se  sujeitou.  5.  Negado  provimento  ao

recurso. (RMS 23640, Relator(a): Min. MAURÍCIO
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CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 16/10/2001,

DJ 05-12-2003 PP-00038 EMENT VOL-02135-07 PP-

01268)  (Sem grifo no original). 

Oportuno  acrescentar  que  as  normas  editalícias  do

Edital do Pregão Eletrônico n. 005/2018,  são manifestamente

claras sobre as análises da Qualificação Econômico-Financeira,

sendo explícito que para comprovar a boa situação financeira a

licitante  deveria  apresentar  junto  com  o  Balanço  as

demonstrações  contábeis,  sendo  habilitado  somente  se  os

índices resultassem igual ou superior a 1, in verbis:

“10.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA

10.5.1.5.  Para  comprovar  a  boa  situação

financeira, as Licitantes terão que apresentar

junto com o Balanço atual e as Demonstrações

Contábeis, análise devidamente assinada pelo

Contabilista  responsável,  dos  seguintes

índices:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = Ativo Total   
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

10.5.1.6.  Somente  serão  habilitados  os

licitantes  que  extraírem  e  apresentarem  o

cálculo  do  índice  de    Liquidez  Geral  (LG),

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),

com  o resultado  igual ou  superior a  (=>1),

calculados  de  acordo  com  a  aplicação  das

fórmulas.”
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 Considerando o princípio de vinculação ao Edital e

julgamento  objetivo,  por  descumprimento  do  estabelecido  no

item 10.5.1.6, a empresa  RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA,

foi  inabilitada  nos  termos  do  item  10.6.5,  atendendo  a  ao

Parecer Técnico Contábil n. 15/2018, o qual dispõe:

“A  empresa  RECOL  DISTRIBUIDORA  E  COMERCIO

LTDA, CNPJ 04.598.413/0001-70, está INAPTA, e

10.5.1.6,  apresentando  o  Índice  de  Liquidez

Geral,  <1  (menor  que  um),  índice  mínimo

exigido para boa situação financeira.”

 Posteriormente, a empresa subsequente no certame,

quando  convocada,  atendeu  todas  às  exigências  editalícias,

conforme Parecer Técnico de fls. 2337/2339 e Parecer Contábil

n.  30/2018,  apresentando  a  proposta  mais  vantajosa  à

Administração1, sendo declarada vencedora.

Inconformada  com  o  resultado  da  licitação,  a

recorrente  apresenta  intenção  de  recorrer  alegando  que  o

disposto no item 10.5.1.6 do edital não reflete a realidade

econômica da empresa, podendo a mesma ser comprovada por meio

de outros documentos.

Contudo, a empresa deixando de apresentar as razões,

deixou de apresentar novos documentos que pudessem comprovar

sua manifestação.

Vale ressaltar que, os índices contábeis apresentados

pela  RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, foram extraídos do

Balanço  Patrimonial  da  empresa  pelo  Contabilista  da

1 “3.  A observância ao princípio constitucional da preponderância da  proposta mais vantajosa para o Poder

Público se dá mediante o cotejo das propostas válidas apresentadas pelos concorrentes, não havendo como

incluir  na avaliação a oferta eivada de nulidade.”  (RMS 23640,  Relator(a):  Min.  MAURÍCIO CORRÊA,  Segunda

Turma, julgado em 16/10/2001, DJ 05-12-2003 PP-00038 EMENT VOL-02135-07 PP-01268)
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recorrente, o qual assinou o Demonstrativo, conforme anexo.

Esses  documentos  foram  devidamente  analisados  pelo  Assessor

Técnico da SML (Contador da Prefeitura de Porto Velho), que

emitiu  o  supracitado  Parecer  Técnico  Contábil  n.  15/2018

considerando  a  empresa  inapta  devido  a  situação  financeira

apresentada.

Assim,  como  é  de  conhecimento,  o  Edital  é  o

instrumento  norteador  para  realização  do  certame.  Todo

procedimento  a  ser  seguido  para  a  melhor  condução  da

Pregoeira,  está  descrito  no  Edital,  garantindo  o  direito

isonômico  e a publicidade,  não cabendo a  sua desvinculação

durante a realização do certame, nem pela Pregoeira, tampouco

pelos Licitantes.

A  participação  do  interessado  no  procedimento

licitatório implica aceitação dos termos do ato convocatório,

devendo  o  interessado  atender  a  todas  as  condições  e

exigências previstas. É de extrema seriedade que o interessado

em participar dos procedimentos licitatórios leia todo o ato

convocatório e, se for o caso, apresente suas manifestações em

tempo  hábil  (e  como  já  mencionado,  não  o  fez),  conforme

previsto no § 1º, do art. 41, da Lei nº 8.666/1993:

“Art. 41- [...]

§1º Qualquer cidadão é parte legítima para impug-

nar  edital  de  licitação  por  irregularidade  na

aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido

até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada

para a abertura dos envelopes de habilitação, de-

vendo a Administração julgar e responder à impug-

nação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da

faculdade prevista no § 1o do art. 113”.
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O que não é aceitável, é o desatendimento de uma

regra clara do edital por um único licitante seja motivo de

prejudicar todo um processo licitatório que atenderá uma área

da Secretária de Saúde tão delicada e necessitada do produto.

Neste sentido ainda, o Edital, sendo norma soberana,

vinculando  tanto  a  Administração  quanto  os  licitantes,

consigna que a conduta de inabilitação da Recorrente observou

estritamente os termos e condições do Edital, não se tratando

de  formalismo,  mas  sim,  de  observância  aos  princípios

constitucionais norteadores da licitação.

Pelo exposto, nesse momento, não há que se questionar

sobre as cláusulas editalícias, pois havendo dúvidas quanto às

normas exigidas, a empresa Recorrente deveria ter apresentado

pedido de esclarecimento e/ou impugnação ao Edital, em momento

oportuno,  ou  seja,  antes  da  data  fixada  para  abertura  das

propostas,  conforme  preconiza  o  Edital.  Tendo  transcorrido

esse  prazo,  sem  manifestação  alguma,  decai  o  direito  de

impugnar/reclamar dos termos do Edital de Licitação.

V. DA CONCLUSÃO

Desta forma, após análise do Recurso, com fundamento

nos princípios de Constitucionais da Legalidade, da Impessoa-

lidade, da Moralidade, da Publicidade e da Eficiência, assim

como os correlatos, da Vinculação ao Instrumento Convocatório,

do julgamento Objetivo e a seleção da proposta mais vantajosa

para a Administração e em todos os atos até então praticados,

DECIDO em conhecer do Recurso da empresa RECOL DISTRIBUICAO E

COMERCIO LTDA, para no mérito julgá-lo IMPROCEDENTE, MANTENDO

o julgamento inicial.
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Ato contínuo, faço subir os autos devidamente infor-

mados para apreciação da Autoridade Superior.

Porto Velho, 02 de maio de 2018.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira - SML

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso Administrativo

e  acompanho  o  posicionamento  da  Pregoeira,  mantendo  a

CLASSIFICAÇÃO da  empresa  HALEX  ISTAR  INDUSTRIA  FARMACEUTICA

S.A.,  referente ao Pregão Eletrônico nº 005/2018, devendo a

mesma dar prosseguimento aos demais procedimentos da licitação

supramencionada, após a ciência às partes da referida decisão.

Porto Velho, 02 de maio de 2018.

PATRÍCIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Superintendente Municipal de Licitações
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