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Processo Administrativo nº 02.00420/2018  

Lote I - Bioquímica 

ID: 778541 

 

LABINBRAZ COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado constituída 

sob a égide das Leis Brasileiras, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 73.008.682/0001-52, com sede na Avenida Guido Caloi, 1935, Térreo, 

Blocos A e B – Jardim São Luís, São Paulo/SP, por seu advogado e bastante procurador in fine, vem, 

respeitosamente, perante Vossa Senhoria, com fundamento no artigo 4º, inciso XVIII da Lei Federal 

10.520/2002, e no item 11 e seguintes do ato convocatório, apresentar, tempestivamente, as presentes 

RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

contra a decisão que declarou vencedora para o Lote I a licitante BIOPLASMA PRODUTOS PARA 

LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA no presente procedimento licitatório, pelos motivos de 

fato e fundamentos seguintes.   
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1. BREVE SÍNTESE DOS FATOS 

A Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO instaurou licitação, na modalidade pregão, 

sob a forma eletrônica, do tipo menor preço (maior desconto por lote), para o registro de preços de 

sistemas/equipamentos automatizados e seus materiais, reagentes e acessórios necessários para 

realização de testes/dosagens de bioquímica, hematologia, imuno/hormônio e urinálise, visando 

atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, conforme especificações 

técnicas contidas no Edital e seus anexos. 

Ao final da etapa de lances, a licitante BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E 

CORRELATOS LTDA, ora Recorrida, foi declarada vencedora do Lote I (bioquímica). 

Todavia, compulsando a documentação apresentada pela arrematante, verifica-se que 

esta não logrou êxito em demonstrar o preenchimento de qualificação técnica, visto que apresentou 

documentação irregular, mais precisamente no que tange ao atestado de capacidade técnica não 

subscrito por representante legal ou procurador constituído.  

Ademais, em relação à qualificação econômico-financeira, a Recorrida não demonstrou 

o cumprimento integral dos requisitos exigidos nos subitens 10.5.1 do ato convocatório e 9.5.4 e 

seguintes do Termo de Referência.  

Por tais razões, insurgiu-se a ora Recorrente contra a decisão que declarou vencedora a 

Recorrida para o Lote I, registrando a sua intenção de interposição de recurso, a qual foi formalmente 

aceita, inaugurando-se o prazo para apresentação destas Razões Recursais. 

Da leitura dos fatos acima reportados, observa-se claramente a violação, por parte da 

Recorrida, não só da legislação de regência como dos princípios da vinculação ao instrumento 

convocatório, da legalidade e da isonomia, cujo detalhamento jurídico será a seguir apresentado. 

2. DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE 
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O artigo 4º, inciso XVIII da Lei Federal 10.520/2002, bem como o disposto no item 

11.2.2 do Edital faculta aos licitantes a apresentação de Recurso, pelo prazo de 03 (três) dias, ficando 

os demais interessados, desde logo, intimados a apresentar as suas contrarrazões. 

Não obstante, o item 11.5.1 do instrumento convocatório estabelece que os recursos ou 

contrarrazões deverão ser remetidos exclusivamente para o e-mail pregoes.sml@gmail.com, 

respeitados os prazos definidos em lei e no edital e ainda, observando-se em todo caso o horário de 

expediente do Órgão, ou seja, dias úteis (de segunda a sexta-feira), de 8h às 14h, sob pena de não 

ser conhecido em razão de intempestividade. 

Nesse sentido, tendo em vista que a declaração de vencedor do Lote I ocorreu no dia 03 

de setembro de 2019, terça-feira, o prazo para apresentação das razões recursais iniciou-se no dia 

seguinte, 04 de setembro de 2019, quarta-feira, e encerrará às 14h do dia 06 de setembro de 2019, 

sexta-feira, ressaltando-se que os recursos não estão sujeitos ao pagamento de taxas de protocolo, 

custas de preparo ou emolumentos de qualquer natureza para seu recebimento. 

3. DO MÉRITO 

3.1. Da nulidade do Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela Recorrida.  

Com a devida vênia, embora o Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela 

Recorrida em nome da CEACLIN - Centro de Análises Clínicas de Porto Velho contenha uma 

assinatura, esta não condiz com o representante legal e administradores da referida empresa, assim 

como se desconhece eventual mandato procuratório outorgado à subscritora do atestado. Tal fato 

equivale, portanto, a um documento nulo.  

Conforme se verifica no Quadro de Sócios e Administradores (QSA) da CEACLIN 

constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), verificam-se os seguintes 

representantes legais e administradores, os quais não condizem com o subscritor do atestado – Regiane 

Ramos de Araújo –, veja-se: 
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Com efeito, é de notoriedade que todo ato em nome de pessoa jurídica deve ser 

praticado por agente capaz e detentor dos poderes de representação para firmar compromissos e 

contrair obrigações em seu nome. 

Ao analisar o atestado de qualificação apresentado, constata-se que a subscritora não 

figura nos quadros societários da companhia, bem como sequer o documento de qualificação técnica 

acompanha do devido mandato procuratório para comprovação de legitimidade e validade do ato. 

Assim, o Atestado de Capacidade Técnica apresentado mostra-se nulo, por falta de 

legitimidade, o que demonstra o não atendimento pela Recorrida do requisito de qualificação técnica, 

exigido junto ao item 10.4 e seguintes do Edital e 9.5.3 e subitens do Termo de Referência. 

3.1. Da necessária inabilitação da Recorrida em razão do descumprimento aos 

subitens 10.5.1 do ato convocatório e 9.5.4 e seguintes do Termo de Referência. 

É de se registrar que os documentos de habilitação apresentados não demonstram a boa 

situação financeira para fornecimento do objeto do certame, nos termos descritos no subitem 10.5.1 

do ato convocatório e subitem 9.5.4 e seguintes do Termo de Referência. 
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Com efeito, o subitem 10.5.1 do ato convocatório, que trata dos requisitos afetos à 

qualificação econômico-financeira dos licitantes participantes da licitação, contempla a seguinte 

redação: 

10.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA 

10.5.1. As Licitantes, terão que apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do 

último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprove a boa 

situação financeira da empresa, vedada sua substituição por Balancetes ou Balanços 

provisórios, tais documentos terão que obedecer aos requisitos formais de elaboração 

estabelecidos em lei e os indicados pela Ciência Contábil e deverão conter a assinatura do 

administrador da firma e do contabilista, devidamente registrado no conselho Regional de 

Contabilidade. (sem grifos no original). 

O subitem 9.5.4.1 do Anexo II do Edital, do Termo de Referência nº 17/2018, apresenta 

a mesma redação do subitem transcrito ao tratar dos requisitos de habilitação das licitantes.   

Inicialmente, importa ressaltar que a qualificação econômico-financeira, em sede de 

licitações públicas, corresponde à disponibilidade de recursos da empresa licitante para a execução 

integral e satisfatória do objeto que se pretende adquirir
1
.   

Por isso mesmo, visando preservar a Administração Pública de eventuais prejuízos, o 

artigo 31, inciso II da Lei Federal 8.666/1993 – Lei de Licitações prevê como uma das documentações 

exigíveis para comprovação da qualificação econômico-financeira, o balanço patrimonial e as 

demonstrações contábeis do último exercício social das licitantes, de modo a comprovar a boa situação 

financeira da empresa participante do certame.  

Nesse sentido, e em atendimento ao disposto no ato convocatório e ao Termo de 

Referência, a Recorrida apresentou seu Balanço Patrimonial; ocorre que ao se analisar o documento 

contábil, é possível notar que a mesma não possui o chamado “ativo não circulante”, conforme se 

depreende do trecho a seguir colacionado: 

                                         
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos: lei 8.666/1993. 17. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2016. 1519 p. 746. 
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Em uma exposição bem simplificada, o “ativo não circulante” de uma empresa é 

composto pelo ativo realizável a longo prazo, pelos investimentos, pelo ativo intangível e pelo ativo 

imobilizado, como se pode extrair do § 1º do artigo 178 da Lei Federal 11.941/2009.  

O ativo imobilizado, destaque-se, é formado, dentre outras coisas, por um conjunto de 

bens que são necessários à manutenção das atividades da empresa e têm natureza tangível. Uma das 

características desse ativo imobilizado está no fato de que ele é utilizado na produção ou 

comercialização de mercadorias e serviços pelas empresas.  

O fato de o documento contábil apresentado pela Recorrida não demonstrar a existência 

de ativo imobilizado ganha especial relevância nesse caso, uma vez que o próprio objeto da 

licitação envolve o fornecimento de equipamento, que deve apresentar as características descritas no 

subitem 3.1 do Termo de Referência, no que toca ao Lote I (Bioquímica). 

É dizer, se a licitante vencedora não demonstra ter ativo imobilizado, ou seja, se a 

companhia não possui bens de natureza tangível para utilização nas suas atividades, como se 

depreende do Balanço Patrimonial, como poderia, então, se comprometer ao fornecimento de 

equipamentos à Administração Pública?  

Ora, a fase de habilitação, em sede de licitação, tem como objetivo aferir a idoneidade 

da empresa para licitar o objeto que a Administração deseja adquirir, seja tratando-se da simples 

aquisição de bens, seja tratando-se de prestação de serviços.  

Por esse motivo, a própria legislação de regência emprega certas limitações tanto à 

Administração Pública, quando da elaboração do Edital, quanto à licitante interessada, ao prever a 

documentação necessária à habilitação, objetivando reduzir qualquer possibilidade de prejuízo ao 
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interesse público, vez que pretende afastar empresas que não estejam capacitadas para a execução do 

objeto.  

Nessa esteira, se a licitante deixa de apresentar um documento tido como requisito 

habilitatório previsto legalmente e reiterado no ato de convocação, ou não o apresenta a contento, tal 

como ocorrido no presente caso concreto, não restará alternativa para a Administração licitante senão a 

de declarar a sua inabilitação, dado que não há comprovação efetiva de que detém capacidade 

econômico-financeira para a execução do objeto licitado.   

Muito embora todo particular tenha o direito abstrato de participar de licitações, nem 

todo particular tem direito de licitar se não preenchidas certas condições impostas pela lei e pelo ato 

convocatório. Trata-se, portanto, de um direito condicionado, subordinado ao preenchimento dos 

requisitos esposados no ato convocatório e em seus anexos, que a Administração Pública reputa 

indispensáveis para a seleção da proposta mais vantajosa e futura contratação.   

Dessa maneira, com a devida vênia, cotejando a documentação apresentada pela 

primeira colocada do Lote I com os termos do Edital e das disposições legais, constata-se que a 

Recorrida BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA deve ser inabilitada no 

presente certame, dado o notório desatendimento às exigências legais e editalícias.  

Isso porque, na medida em que a Administração Pública detém certa margem de 

discricionariedade para dispor do certame, esta discricionariedade se esgota após a publicação do ato 

convocatório, ficando plenamente vinculada às suas disposições. É exatamente isso o que dispõe o 

caput do artigo 41 da Lei de Licitações
2
. Dessa disposição legal decorre o Princípio da Vinculação ao 

Instrumento Convocatório, previsto expressamente no caput do artigo 3º da mesma Lei.  

A inobservância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório também 

implica a violação de outros princípios igualmente balizadores dos certames licitatórios, como os 

princípios do Julgamento Objetivo e o da Igualdade.  

                                         
2 Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
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Por oportuno, o Tribunal de Contas da União
3
, ao julgar Representação no que tange a 

exigência de apresentação de documentos de qualificação econômico-financeira chegou à seguinte 

conclusão: (...) 

6. Como salientado nos pareceres da unidade técnica e do Ministério Público, reproduzidos no 

relatório que precede este voto, a jurisprudência e a doutrina são razoavelmente consensuais no 

entendimento de que a exigência de documentos que comprovem a qualificação técnica e a 

capacidade econômico-financeira das licitantes, desde que compatíveis com o objeto a ser 

licitado, não é apenas uma faculdade, mas um dever da Administração. 

7. Essa obrigação, entretanto, não é mera formalidade e está sempre subordinada a uma utilidade 

real, ou seja, deve ser a mínima exigência capaz de assegurar, com algum grau de confiança, que 

a empresa contratada será capaz de fornecer os bens ou serviços adquiridos. Em consequência, a 

documentação a ser fornecida deve guardar relação com o objeto pretendido no sentido de que 

aquisições mais simples demandarão menos comprovações e, contrario sensu, as mais complexas 

exigirão mais salvaguardas. 

Sendo assim, considerando os termos contidos no Edital, as disposições legais e a 

jurisprudência atinentes à matéria e, ainda, considerando a insuficiência da documentação habilitatória 

apresentada pela Recorrida para fins de comprovação de qualificação técnica e econômico-financeira, 

é de rigor a sua inabilitação para o Lote I (bioquímica), em observância aos princípios norteadores das 

contratações públicas, em especial no que tange ao princípio da vinculação ao ato convocatório, 

isonomia, e, por conseguinte, ao da legalidade. 

4. DO REQUERIMENTO 

Diante de todo o acima exposto e das razões de direito acima aduzidas, requer, 

respeitosamente, esta Recorrente, que: 

[i] PRELIMINARMENTE, as presentes RAZÕES RECURSAIS sejam RECEBIDAS E 

CONHECIDAS, por preencherem os seus pressupostos recursais, sobretudo, o da 

tempestividade e legitimidade;  

                                         
3 Acórdão nº891/2018, Rel. Min. José Mucio Monteiro, Plenário, julgado em 25/04/2018. 
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[ii] em seu MÉRITO, que seja declarada a INABILITAÇÃO da Recorrida BIOPLASMA 

PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA. para o Lote I, ante a 

insuficiência da documentação habilitatória apresentada pela Recorrida para fins de 

comprovação de qualificação técnica e econômico-financeira.  

[iii] Caso assim não entenda, requer seja remetido o processo à autoridade superior 

competente, nos termos do subitem 11.5.2 do Edital, para que esta, por sua vez, dê 

PROVIMENTO ao presente RECURSO ADMINISTRATIVO. 

Termos em que pede deferimento. 

São Paulo, 4 de setembro de 2019 

LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 

 

 

Gustavo Felizardo 

Assessor Jurídico 

OAB/SP 408.635 
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