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AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA/PA. 

 

 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2022 

 

 

 

 

Ao Senhor (a) Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio. 

 

 

Pelo presente instrumento, EGA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.327.852/0001-56, neste 

ato representada por Édipo Gladston Amâncio da Silveira, inscrito no CPF nº 

084.659.424-20, por intermédio de seus procuradores, que a esta subscrevem, vem 

perante Vossa Senhoria apresentar: 

 

   RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA VENCEDOR 

 

          Trata-se presente de o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais 

vantajosa para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) HABILITADA(S) E 

ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE 

CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONTRATAÇÃO DE 

MÉDICOS E PLANTÕES PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO SAPUCAIA– PARÁ, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 

anexos. 
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I- TEMPESTIVIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

Nos termos dispostos no item 10.2 do edital, em epígrafe, cabe o 

respectivo recurso contra inabilitação, desde que o Recorrente protocole o pedido 

em até 3 (três) dias, contados da intenção do recurso admitida, vide edital: 

 
 

“10.2. Conforme previsto no art. 4º, XVIII, da Lei Federal nº 10.520/2002, 

no art. 44 do Decreto Federal n° 10.024/2019, declarado o vencedor 

qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 

de recorrer, através de formulário próprio do sistema eletrônico, 

explicitando sucintamente suas razões, quando lhe será concedido o 

prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando 

os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões 

em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos”.  

 

Sendo assim, a Recorrente teve intenção de recurso aceita em 

13/10/2022:  

 

 
 

Portanto, considerando que o CNPJ da Recorrente contempla o objeto 

licitado, demonstrada a legitimidade e tempestividade do presente Recurso, cujo 

prazo final está datado em 16/10/2022. 

 

II- DA FASE DE HABILITAÇÃO: 

  

A empresa CHAVES SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 

LTDA, foi vencedora. 
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Entretanto, data vênia, a decisão merece ser reconsiderada haja vista 

que a habilitação não considerou exigências contidas no Edital de Referência, logo, 

o ato está eivado de vício, passível de reforma, pelos fatos e fundamentos que serão 

aduzidos a seguir. 

 

III- DAS RAZÕES DO RECURSO: 

 

Inicialmente, incube-se destacar que a licitação é destinada a viabilizar 

a contratação, pela administração, de obra, serviço, aquisição, locação ou alienação 

de bens mediante o preço mais vantajoso, compreendendo a aferição da vantagem 

pecuniária a apuração da qualificação técnica da concorrente e sua aptidão para a 

prestação ou fornecimento como forma de ser resguardado o implemento do objeto 

licitado.  

 

Além da aferição da melhor proposta, precisam ser resguardados o 

caráter competitivo e seletivo, a impessoalidade, legalidade e moralidade do 

procedimento, tornando viável que, pautado por critérios técnicos e por motivos de 

oportunidade e conveniência, o ente licitante fixe pressupostos para a habilitação do 

interessado.  

 

Esses requisitos devem estar coadunados com o objeto licitado, 

destinados a assegurar sua realização e não frustrem a competição de molde a ser 

realizado o escopo da seleção, que é assegurar a contratação da melhor proposta e 

que seja consumado o licitado na forma esperada (CF, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/93, 

art. 3º). 

 

Assim, as empresas interessadas em participar dos processos 

licitatórios, antes de tudo, precisam atentar aos requisitos de habilitação 

estabelecidos pela Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93), os quais encontram-se 
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elencados dos artigos 27 ao 33 da lei, tratando-se, portanto, da fase de habilitação 

dos certames. 

 

Dentre os requisitos elencados na Lei, encontra-se a qualificação 

econômico-financeira, que tem como objetivo demonstrar a capacidade econômica 

dos licitantes em suportar os investimentos exigidos para cumprir o objeto licitado, 

em outras palavras, dar suporte à Administração Pública para avaliar a solvência 

financeira da empresa proponente 

 
“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. 

 

Sendo assim, cumpre destacar que a documentação de habilitação serve 

para intenção de resguardar o regular andamento da sua fase externa bem como a 

boa e correta execução do futuro contrato. Nesse contexto, o Edital previu, em sua 

cláusula 9.4, subitem “a.1)” a demonstração de Boa Saúde Financeira. Vide 

texto do edital: 
 

“9.4 Qualificação Econômico-Financeira:  

a)-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 
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atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data 

de apresentação da proposta, tomando como base a variação, 

ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - 

DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação 

Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir. 

a.1) - A demonstração da boa situação financeira será avaliada 

pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintes 

fórmulas:” 

 

Desse modo, a disposição editalícia exigiu a avaliação de 3 índices: a) 

LG, b) SG, c) LC. Antes de mais nada é imprescindível aduzir considerações sobre 

o termo liquidez. O termo está relacionado com a capacidade de um ativo ser 

transformado em dinheiro, sem perder o seu valor. Por isso, quanto mais alta for a 

liquidez, mais facilidade é para vender e converter em dinheiro. 

  

No mundo empresarial, os ativos são usados para manter a resistência 

de uma empresa, além de criar ou manter uma proteção patrimonial. Quando fala-se 

de investimentos, por outro lado, os ativos são ações ou títulos públicos. 

  

Dessa forma, pode-se relacionar os indicadores de liquidez com índices 

financeiros utilizados para analisar como está a situação financeira de uma 

empresa, isto é, os seus créditos e a capacidade monetária para cumprir com as 

obrigações. 

  

É por este significado que os índices de liquidez são essenciais para 

acompanhar a saúde financeira da empresa. Controlar o negócio requer que o 

gestor ou responsável possua boa percepção e capacidade de análise e, para isso 

quem vai analisar os documentos deve estar atento aos indicadores de liquidez do 

estabelecimento. 
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Sobre os documentos elencados na lei, os quais são capazes de 

demonstrar a capacidade econômico-financeira das empresas licitantes, importante 

esclarecer do que se tratam cada um destes documentos. Veja-se: 

  
“Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis (Inc. I, Art. 38): são 

relatórios essenciais para o controle do patrimônio de uma empresa. 

Nestes relatórios constarão os registros ordenados e padronizados de 

dados. Enquanto o balanço patrimonial faz o levantamento de ativos e 

passivos, a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) traz a 

relação de receitas e despesas de determinada empresa, ao término de 

cada exercício social, ou seja, ao final de cada ano as empresas devem 

formalizar os documentos contábeis, nos termos dos Arts. 1.065 e 

seguintes do Código Civil e da Lei N. 6.404/76. Estes documentos 

possibilitam à Administração Pública ter um panorama da posição 

patrimonial e financeira das licitantes, por serem documentos capazes de 

demonstrar a saúde financeira de uma empresa;” 

 

Assim sendo, é preciso considerar que a empresa CHAVES 

SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA não cumpriu com a 

demonstração de que havia boa liquidez, dessa forma a demonstração contábil é 

incongruente posto que balanço financeiro apresentado descumpre o item 9.4 sub 

item “A)1” do edital em sua totalidade. 

 

Nesse ínterim, não está provado o pressuposto para a habilitação 

da citada licitante, por não comprovar atendimento de validade de documento 

essencial exigido na qualificação econômico-financeira. Logo, a licitante não 

poderá ser julgada capaz de ultimar o contrato se eventualmente se sagrar vencedora, 

por não comprovar sua habilitação e deverá ser inabilitada. 

 

Dessa forma, os contratos firmados pela administração pública devem 

se revestir de segurança jurídica, com maior razão porque neles se manifesta claro o 

interesse público, portanto, é legítima a exigência de comprovação da qualificação 

jurídica dos proponentes nos certames licitatórios, os quais devem zelar pela aferição 
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da aptidão e idoneidade do proponente quanto ao conteúdo da proposta sem que essa 

cautela encerre violação à isonomia que rege o procedimento licitatório. 

 

Os licitantes precisam respeitar as regras contidas no edital. Trata-se da 

máxima segundo a qual o edital ostenta natureza de lei interna do certame. Acerca 

do referido princípio, revelam-se oportunos os ensinamentos de FABRICIO 

MOTTA:  
 

“[...] O edital é ato normativo editado pela Administração Pública 

para disciplinar o processamento do concurso público. Sendo ato 

normativo editado no exercício da competência legalmente 

atribuída, o edital encontra-se subordinado à lei e vincula, em 

observância recíproca, Administração e candidatos, que dele não 

podem se afastar (...)”. (in CONCURSO PÚBLICO E 

CONSTITUIÇÃO, editora Fórum, 2005, p.144). 

 

Inclusive, o entendimento jurisprudencial é pacífico na legalidade da 

citada exigência, bem como na consequente desclassificação do licitante que não 

cumprir tal requisito: 

 
“APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÕES E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS. AÇÃO ANULATÓRIA. INABILITAÇÃO DE 
EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO 
ECONÔMICO-FINANCEIRA. 1. O deferimento da recuperação judicial, 
por si só, não exime a recorrente de cumprir com as exigências do edital 
de pregão instaurado pelo Município de Porto Alegre, em especial, a 
apresentação de balanços patrimoniais, a atestar a saúde financeira da 
licitante. 2. Na espécie, a recorrente não foi inabilitada por estar em 
recuperação judicial. Sua inabilitação decorreu da não apresentação dos 
documentos necessários à formalização do contrato administrativo. 3. A 
Lei de Licitações impõe que seja comprovada a qualificação econômico-
financeira como forma de garantir a execução e continuidade do 
contrato, que envolve a prestação de serviço público. Dentre a 
documentação que pode ser exigida está a apresentação de balanço 
patrimonial, nos termos do inciso I, do art. 31, da Lei 8.666/93, situação 
não observada pela recorrente. 4. Não poderia ser admitida a não 
apresentação dos balanços ou, ainda, a análise do capital social quando 
em relação aos demais licitantes não foi alcançada tal benesse, sequer 
prevista em lei ou no edital. 5. Não afronta a inviolabilidade das 
informações a apresentação de balanço, pois se destina tão somente a 
comprovar a qualificação econômico-financeira, devidamente prevista 
em lei. 6. Não comprovada qualificação econômico-financeira, correta a 
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decisão administrativa que inabilitou a apelante.APELO DESPROVIDO, 
UNÂNIME. 

(TJ-RS - AC: 70083499426 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data 
de Julgamento: 17/03/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de 
Publicação: 06/04/2020)” (grifo feito) 

_________________________________________________________ 

“RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2018. CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM E 
ATENDIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E 
EDITALÍCIA. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE 
FALÊNCIA OU CONCORDATA VENCIDA. INABILITAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU ABUSIVIDADE DO ATO. 
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA 
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA 
ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.A 
licitação é ato estritamente vinculado aos termos da lei e às 
previsões editalícias, não se afigurando possível a supressão ou 
mesmo relativização de regra legitimamente adotado pelo edital do 
certame, aplicável indistintamente a todos os proponentes. 
2.Revela-se necessária e lógica a exigência de apresentação de 
certidão negativa de falência ou concordata, hoje recuperação 
judicial, prevista em lei, para comprovação da "saúde" financeira 
da proponente. 3.Tendo a licitante, ora recorrente, apresentado 
referida certidão vencida havia mais de 3 (três) meses, quando da 
abertura da sessão pública, não há que se falar em ilegalidade e/ou 
abusividade do ato que a inabilitou do certame. 4."Ao prosseguir no 
certame, ciente das exigências editalícias e das restrições 
legalmente impostas, o recorrente assumiu o risco de seus atos, 
não podendo imputar ao Poder Público a culpa por eventual 
descumprimento dos requisitos exigidos no edital licitatório." (STJ 
  AgRg no RMS 48186/MG, Relator o Ministro Rogério Schietti 
Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, Dje 25/02/2016). 
5.Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO ACORDAM os 
Desembargadores integrantes do ÓRGÃO ESPECIAL deste e. 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por 
unanimidade, em conhecer do presente recurso, mas para negar-
lhe provimento, nos termos do voto do relator, parte integrante 
deste. Fortaleza, 17 de outubro de 2019. 

(TJ-CE - Recurso Administrativo: 85172005220188060000 CE 
8517200-52.2018.8.06.0000, Relator: ANTÔNIO ABELARDO 
BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 17/10/2019, Órgão 
Especial, Data de Publicação: 17/10/2019)” (grifo feito) 
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Ora, “ao prosseguir no certame, ciente das exigências editalícias e 

das restrições legalmente impostas, o recorrente assumiu o risco de seus atos, 

não podendo imputar ao Poder Público a culpa por eventual descumprimento 

dos requisitos exigidos no edital licitatório” (STJ – AgRg no RMS 48186/MG, 

Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, Dje 

25/02/2016). 

 

Isso porque, “(…) a habilitação sujeita-se ao disposto na lei e no ato 

convocatório. Enquanto ato decisório, a habilitação é ato vinculado. Não é 

informada por qualquer juízo de conveniência. Nem pode se fundar na 

vantajosidade de propostas. Há uma radical dissociação entre ‘habilitação’ 

(exame da presença das condições do direito de licitar) e julgamento das 

propostas. (…) Os requisitos para o sujeito participar da licitação podem ser 

denominados de ‘condições de participação’. A expressão indica o conjunto de 

exigências, previsto em lei e no ato convocatório, cujo descumprimento acarretará 

a ausência de apreciação de sua proposta.” (MARÇAL JUSTEN FILHO, in 

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11. ed., São Paulo: 

Dialética, 2005, pág.299). 

 

Note-se que a habilitação financeira tem o condão precípuo de avaliar 

se o pretenso contratado tem condições mínimas, sob o enfoque financeiro, de 

garantir a execução do contrato, vale dizer, se ele poderá suportar todos os custos 

que virão da execução do contrato.  

 

Portanto, a exigência de qualificação econômico financeira dos 

licitantes serve para preservar a capacidade da licitante e do interesse público e 

encontra previsão nos Art. 31, § 2º, da Lei n. 8.666/93. Nesse sentido, a empresa 

CHAVES SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, por não 

cumprir a demonstração de Boa Saúde Financeira, exigência prevista no item 

9.4 sub item “A)1” do Edital, portanto, merece ser desclassificada/inabilitada. 
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Pelas razões aqui expostas, o Recorrente espera a revisão do ato 

administrativo do agente/pregoeiro e equipe de apoio, de modo declarar 

desclassificação da CHAVES SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 

LTDA. 

 

IV-DOS PEDIDOS: 

 

Diante do exposto, outrossim, lastreada nas razões recursais, 

requer-se que essa Comissão de Licitação reconsidere sua decisão, em 

conformidade como §4°, do art.109, da Lei n° 8666/93, de modo a declarar a 

inabilitação/desclassificação de CHAVES SERVICOS DE APOIO 

ADMINISTRATIVO LTDA, no Pregão Eletrônico Nº 016/2022, Processo 

Licitatório Nº 046/2022, promovido pela Prefeitura Municipal de 

SAPUCAIA/PA. 

 

Notifique-se as demais licitantes, dê-se publicidade. 

Nestes Termos. Pede Deferimento. 

Parnamirim-RN, 14 de outubro de 2022. 

 
ALAN SOUSA DE MORAIS 

Advogado - OAB/RN 18.941 

   

     
JANAINA FÉLIX BARBOSA WANDERLEY              RODRIGO FALCONI CAMARGOS 

        Advogada - OAB/RN 3.678       Advogado - OAB/RN 2.741 

 

 
RODRIGO DE SOUZA CAMARGOS 

                                               Advogado - OAB/RN 10.435 




