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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE BALSAS - MA,

POR INTERMÉDIO DO(A) ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE BALSAS - MA,

Autoridade responsável pela condução do Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços n"

060/2021

Processo administrativo 31229/2021

Recurso contra a inabilitação da empresa Droga Rocha

Distribuidora de Medicamentos LTDA no Pregão

Eletrônico - Sistema de Registro de Preços n** 060/2021.

DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ,

05.348-580/0001-26, INSC. EST. 19.450.633-9, com endereço na Avenida Nações Unidas, n° 1069, Bairro

Vemielha, Teresina, Piauí, neste ato representada pelo seu sócio ANTONIO FRANCISCO ROCHA DE

-  'iBREU, RG n° 217.504 SSP/PI, CPF n° 153.049.653-53, com endereço profissional na Avenida Nações
)
Jnidàs, n° 1069, Bairro Vermelha, Teresina, Piauí, vera a presença de Vossa Excelência, tempestivamente,

exercendo o direito que lhe assegura a Lei n° 10.520, de 17 de Julho de 2002, bem como a Lei n° 8.666/93 e

alterações, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra decisão que declarou a inabilitação da empresa

Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos LTDA no Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços n°

060/2021.

Em benefício do RECURSO que ora interpõe a SIGNATÁRIA expõe e requer o que se

segue:

ANTONIO
FRANCSCÒ ROCHA
DE 'f
ARREU:15U»496S3S3

AuJFa.lad.fcràl púr
«NTtKOFWUCECOIIOCH*
MW)EU.1UIM«S3n
Dida:301.111] ir.lVU
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I - DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS

O Município de Balsas — MA, através do Pregoeiro, fez publicar aviso de licitação visando "a

escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preço para Futura e eventual contratação de

empresa para FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, INSUMOS PARA

LABORATÓRIO E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES, visando suprir as necessidades das
unidades de saúde: HOSPITAL DR. ROOSEVELT MOREIRA CURY - HBU, UPA-24HS, SAMU,

FAR^CIA BÁSICA, PSF, CAPS, DST/AIDS, HIPERDIA, IMUNIZAÇÃO E PROGRAMA DA
MUÉHER AME, para atender pacientes usuários do SUS - Sistema Único de Saúde, no Município dé
Balsás/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência", no Edital

^  '^seus anexos.

Assim, após os trâmites legais foi determinada a data de abertura da sessão do Pregão

Eletrônico — Sistema de Registro de Preços n° 060/2021 para o dia 22/11/2021 às 09:00 (nove) horas, tendo

comparecido a empresa licitante, munida de todos os documentos exigidos na Lei, no tocante a comprovação
da sua qualificação jurídica, econômico-fmanceira e capacidade técnica para a prestação dos serviços.

Destaca-se, oportunamente que a empresa signatária foi inabilitada no certame, sob os
argurnentos de não ter cumprido as exigências previstas no.item^.3.2 do Edital, haja vista ter entendido o d.
pregoeiro que a empresa licitante não teria apresentado balanço físico/notas explicativas.

/

Entretanto, com a máxima vênia, tal decisão ofende as regras estabelecidas no Edital, bem
bmoWai de encontro aprevisão estabelecida no Decreto n" 8.683/2016 e Decreto n° 9.555/2018, assim como

ofende a disposição contida na Instrução Normativa n° 2.003 de 18 de janeiro de 2021 da Receita Federal do
Brasil, conforme será demonstrado.

Dessa forma, ante os vícios apontados, levando-se em consideração as disposições da Lei n"
10.520/2002, a signatária vem por meio deste alicerçada na Legislação Pátria, na melhor Doutrina e nos
Princípios Constitucionais da Legalidade, Moralidade, Publicidade, dentre outros, requerer a reforma da
decisão prolatada que declarou a inabilitação da empresa Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos LTDA
no Pregão Eletrônico — Sistema de Registro de Preços n° 060/2021, com fulcro nos argumentos a seguir
expostos:

FRANQSC

í' DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. m"®"/
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II - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

2.1. - DA IRREGULAR INABILITACÂO DA EMPRESA DROGA ROCHA

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - OFENSA AO DECRETO N° 8.683 DE 25 DE

FEVEREIRO DE 2016. DECRETO N" 9.555 DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018 E INSTRUÇÃO

NORMATIVA N" 2.003 DE 18 DE ÍaNEIRO DE 2021 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

I
I  Conforme amplamente mencionado, o d. Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Balsas - MA

Í2 publicar aviso de licitação para a escolha da proposta mais vantajosa para o "Registro de Preço para

Futura e eventual contratação de empresa para FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,

CORRELATOS, INSUMOS PARA LABORATÓRIO E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES,

visando suprir as necessidades das unidades de saúde: HOSPITAL DR. ROOSEVELT MOREIRA

CURÍy - HBU, UPA-24HS, SAMU, FARMÁCIA BÁSICA, PSF, CAPS, DST/AIDS, HIPERDIA,

IMÚNIZAÇÁO E PROGRAMA DA MÜLHER AME, para atender pacientes usuários do SUS -

Sisteina Único de Saúde, no Município de Balsas/MA, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas no Teimo de Referência", no Edital e seus anexos.

Ocorre, nobre Julgador, que a empresa Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos Ltda

foi inabilitada no Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços n° G60/2021, sob o fundamento de que
teria jsupostamente descumprido "os seguintes itens do ato convocatório 1.3.2. Balanço patiimonial e

jsmónstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei n° 6.604/76,

acompanhado, inclusive, por notas explicativas para fins de esclarecimento da situação patrimonial e dos

resultados do exercício, 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; NÃO APRESENTAÇÃO DE BALANÇO FÍSICO/NOTAS
EXPLICATIVAS".

Contudo, preclaro julgador, vê-se que a decisão proferida pelo d. Pregoeiro foi equivocada

e irregular, uma vez que basta uma simples análise dos documentos apresentados no certame licitatório para
AMTONia:;S:j^por
FRANCISG AHTtwo
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f; verificarmos que os documentos exigidos no Edital (Balanço patrimonial e notas

explicativas) foram devidamente anexadas ao certame.

'; Para tanto, requer-se vênia para colacionar o comprovante de proposta retirado do Portal de

Compras Públicas, onde constam os documentos exigidos no certame, em especial o balanço patrimonial e as

notas^explicativas, senão vejamos;

í
-  ._/■

Balanço patrimoniais demonstraçSea contábeis do última exercido social, exlglvels e apresentados na forma da lei:
;BALANÇ0.2lp

VÔrgâo: SPEO CONTÁBIL

/DatadeExpedfçáo: 30/0.1/2021 •
Data de Validade: 30/04/2022

X  I
9i13. AutofizaçSo de Funcionamento de Empresa (AFE),:

'■AFES.dp

[:'ôrgâo: ANVISA
\oata de Validade; 10/05/2021

Ljéença para transporte:

;"licença EST* LIC TRANSPORTCS.sip
OatadeVaUdade: 30/11/2021

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por; 60 dias.

Destaca-se, oportunamente, que o Balanço patrimonial e demais documentos contáveis,

inclusive as notas explicativas, foram apresentados a autoridade pública, através do Sistema Público de

Escrituração Digital - Sped, previsto pela Lei n° 8.934/1994 e regulamentado pelo Decreto n° 8.683 de 25 de

fevereiro de 2016 e pelo Decreto n° 9.'555 de 6 de novembro de 2018 que dispõem:

Decreto n° 8.683 de 25 de fevereiro de 2016

Art. 1® O Decreto n® 1.800, de 30 de janeiro de 1996, passa a vigorar com as seguintes

alterações:

"Art. 78-A. A autenticação de livros contábeis das empresas poderá ser feita por meio

do Sistema Público de Escrituração Digital - Sped de que trata o Decreto n® 6.022, de

22 de janeiro de 2007, mediante a apresentação de escrituração contábil digital.

§ 1® A autenticação dos livros contábeis digitais será comprovada pelo recibo de

entrega emitido pelo Sped.
ANTONip I
FRANOSdg;^
o ROCHA^^SoSm

J  pg /
ABREUilS3^°^"
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§ 2" A autenticação prevista neste artigo dispensa a autenticação de que trata o

art. 39 da Lei n® 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos termos do art. 39-A da

referida Lei." (NR)

Art. 2° Para fins do disposto no art. 78-A do Decreto n® 1.800, de 1996, são

considerados autenticados os livros contábeis transmitidos pelas empresas ao

Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, de que trata o Decreto n® 6.022, de

22 de janeiro de 2007, até a data de publicação deste Decreto, ainda que não analisados

pela Junta Comercial, mediante a apresentação da escrituração contábil digital.

•5 Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos livros contábeis digitais das

i  empresas transmitidos ao Sped quando tiver havido indeferimento ou solicitação de

providências {ielas Juntas Comerciais até a data de publicação deste Decreto.
y

Decreto n® 9.555 de 6 de novembro de 2018

Art. 1® A autenticação de livros contábeis das pessoas jurídicas não sujeitas ao

Registro do Comércio, exigível para fíns tributários, de acordo com o disposto no

§ 4® do art. 258 do Decreto n® 3.000, de 26 de março de 1999, poderá ser feita pelo

Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, instituído pelo Decreto n® 6.022,

de 22 de janeiro de 2007, por meio da apresentação de escrituração contábil

-  digital, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do

I  Ministério da Fazenda.

Art. 2® A autenticação dos livros contábeis digitais de que trata o art. 1® será

comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo Sped, dispensada qualquer outra

forma de autenticação.

Art. 3® Para fíns do disposto nos art. 1® e art. 2®, serão considerados autenticados

os livros contábeis transmitidos ao Sped até a data de publicação deste Decreto,

ainda que não analisados pelo órgão de registro, desde que apresentada a

escrituração contábil digital correspondente.

Ademais, não podia ser deixada de lado a regulamentação do Sistema Público de

Escrituração Digital — Sped realizado pela Instrução Normativa n® 2.003 de 18 de janeiro de 2021 da Receita

Federal do Brasil que prevê: AtaONO.
FRANOSCOftOCHA

DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ABRaj;IS3a4M53S3
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Axt. 1° Esta Instrução Normativa dispõe sobre a Escrituração Contábil Digital (ECD)

a que são obrigadas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, e sobre a forma e o

prazo de sua apresentação.

Art. 2° A ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros:

I - Diário e seus auxiliares, se houver;

II - Razão e seus auxiliares, se houver; e

in - Balancetes Diários e Balanços, e fichas de lançamento comprobatórias dos

assentamentos neles transcritos.

i  (-)
?■ Art. 5° A ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped),

\  , instituídopelaDecreton°6.022, de22dejaneirode2007, atéoúltimodiaútildomês

de maio do ano seguinte ao ano-calendário a que se refere a escrituração.

(...)

§ 2® A ECD transmitida no prazo previsto no caput será considerada válida depois de

confirmado seu recebimento pelo Sped.

Art. 6® A autenticação dos livros e documentos que integram a ECD das empresas

mercantis e atividades afins subordinadas às normas gerais prescritas na Lei n®

8.934, de 18 de novembro de 1994, será comprovada pelo recibo de entrega da

ECD emitido pelo Sped, dispensada qualquer outra autenticação.

Ç  Logo, conforme documento anexado aos autos do certame, verifica-se que, juntamente, com
o balanço patrimonial e demonstrações contábeis (índices e notas explicativas) foi iuntado também o recibo
je entrega dos documentos no Sned. revelando a integral autenticidade dos documentos apresentados,

vez que cumpridas todas as exigências legais.

Portanto, nobre Julgador, além de ser necessário observar que houve a apresentação do

balanço patrimonial e demonstrações contábeis (índices e notas explicativas), conforme demonstrado acima,
ressalta-se que tais documentos foram apresentados de forma autentica, não cabendo nenhuma impugnação,
vez que garantida a sua fé pública.

Nesse sentido, destaca-se que tanto o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, como

também o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já tivera a oportunidade de validar a

DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
• CNPJ 05348580/0001-26 •Insc.Est. 19450633-9

AV. NAÇÕES UNIDAS, 1069 VERMELHA • CEP 64.019-230 TERESINA-PIAUl • FONE: (86) 3198-0750 • de /
-i I E-MAIL: licilacao.drogarocha@gmail.com
'J. ^ «ww 04965353
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;  possibilidade de apresentação de balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis

apresentadas através do sistema Sped," senão vejamos:

DENUNCIA. PREFEITURA MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL. EMPRESA

DE PEQUENO PORTE. FORMALISMO MODERADO. FAVORECIMENTO.

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO JUSTIFICADO. BALANÇO

PATRIMONIAL. AUTENTICAÇÃO. LIVROS CONTÁBEIS. SPED.

LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DAS IRREGULARIDADES

DENUNCIADAS. 1. O princípio do formalismo moderado impede que a forma

do ato administrativo^ se sobreponha à essência do atOj de modo que a

desclassifícação de licitantes por mero erro formal na apresentação das propostas

ou na documentação exigida implica em violação ao princípio em comento. 2. A

autenticação de livros contábeis das sociedades empresárias poderá ser feita por

meio do Sistema Público de Escrituração Digital SPED. o Qual emitirá recibo

de entrega que será utilizado como prova da autenticação.

(TCE-MG - DEN: 1015350, Relator: CONS. GILBERTO DINIZ, Data de

Julgamento: 26/10/2017, Data de Publicação: 13/11/2017)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE

:i SEGURANÇA - LICITAÇÃO - PREVISÃO EDITALÍCIA - VIOLAÇÃO À

I  LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - BALANÇO PATRIMONIAL E
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO -

Ç J I AUTENTICAÇÃO PELO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURA DIGITAL
(SPED) - PRESCINDIBILEDADE DA AUTENTICAÇÃO PELA JUNTA

COMERCIAL. 1 - Segundo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o

principio da vinculacão ao edital não é absoluto, nois é necessário o afastamento de

exigências desnecessárias ou excessivamente formais. Que extrapolem as exigências

lesais ou imponham interpretação equivocada da legislação de regência. 2 - A

autenticação de livros contábeis das empresas, nos termos do art. 78-A do Decreto

n". 1.800/96, pode ser feita por meio do Sistema Público de Escrituração Digital -

SPED, mediante a apresentação de escrituração contábil digital, dispensando, nos

termos do art. 39-A da Lei n". 8.934/94, a autenticação efetivada pela junta

DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIDA.
• CNPJ 05348580/0001-26 • Insc. Est. 19450633-9 SrSsISSSS"

AV. NAÇÕES UNIDAS, 1069 VERMELHA • CEP 64.019-230 TERESINA- PIAUÍ • FONE: (86) 3198-0750 • de /
r] E-MAIL: licitacao.drogarocha@gmail.com a6reu;is^»»»^^
r  304M53S "•
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comercial. 3 - A autenticação prevista no art. 78-A do Decreto n". 1.800/96 não é

exclusivamente para fins tributários, já que a lei de regência (art. 39-A da Lei n°.

8-934/94) e o Decreto instituidor do SPED (Decreto n". 6.022/2007) não fazem tal

distinção; pelo contrário, esse último diploma normativo prevê que o SPED

manterá funcionalidades de uso exclusivo dos órgãos de registro para as

atividades de autenticação de livros mercantis (art. 7**).

(TJ-MG - AC: 10000200365443001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento:

21/07/0020, Data de Publicação: 24/07/2020)

í
i'
íj

Art. 3°, §1°, I da Lei n° 8.666/93, como abaixo se vê:

i' '
s  Diante de tais esclarecimentos, têm-se que a licitação deverá observar ainda, o que dispõe

"Art. 3-A licitação destina-se a garantir a observância do principio 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.

V

i;

n  6PÉ vedado aos agentes públicos:
%

5  / - admitir, prever* incluir ou tolerar, nos atos de convocacão* cláusulas ou

condições aue comprometam* restriniam ou frustrem o seu caráter competitivo.

inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou

distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de

qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o especifico objeto do
i

'  contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5- a 12 deste artigo e no art. 3- da Lei n- 8.248,

de 23 de outubro de 1991;

(...) " (Grifos nossos) antonióV^-^-.
FRANOSC^J-
O ROCHA\«i»Nasco

# iwansíOMí
ABREU;3^SABREUjíS
3049Í5ÍS-^^-
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A licitação é um procedimento administrativo, ou seja, uma série de atos sucessivos e

coordenados, voltado, de um lado, a atender o interesse público e, de outro, a garantir a legalidade, de modo

que os licitantes possam disputar entre si, a participação em contratações que as pessoas jurídicas de direito

público entendam realizar com os particulares.

Convém mencionar também o Princípio da razoabilidade administrativa ou

proporcionalidade, como denominam alguns autores. A este respeito temos nas palavras de Marçal Justem

Filho*:

"O principio da proporcionalidade restringe o exercido das competências públicas,

'  proibindo o excesso. A medida do limite é a salvaguarda dos interesses públicos e
^  5,

i  prívados em jogo. Incube ao estado adotar a medida menos danosa possivel, através

da compatibilização entre os interesses sacrificados e aqueles que se pretende

proteger. Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade acarretam a

imuossibilídade de impor conseqüências de severidade incompatível com a

irrelevãncia de defeitos." (grifo nosso)

Outrossim, temos que no julgamento da documentação, a Administração deve proceder a

verificação do seu conteúdo nos aspectos pertinentes aos quesitos técnicos mínimos exigidos e imprescindíveis

á execução de contrato ílituro.

Logo, nobre julgadores, não é razoável e proporcional manter a inabilitaçào da empresa

,J:coiVente, vez que esta apresentou corretamente os documentos exigidos no edital, em especial o balanço

patrimonial e notas explicativas, comprovando a sua qualificação econômico-fínanceira, na forma exigida no

art. 31 da Lei n° 8.666/93, bem como resta demonstrada que a recorrente apresentou o melhor preço para a

administração pública, o que revela que, em sendo mantida a decisão, fato este que se admite apenas para

argumentar, estar-se-ia a gerar prejuízos para a administração.

FILHO, Marçal Justem. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 5" Edição - São Paulo -

Dialética, 1998.
ANTOKIO.
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Ademais, cumpre trazer à baila a possibilidade de modificação da decisão proferida pelo d.

pregoeiro ao decidir pela inabilitação da empresa recorrente, vez que em divergência com a legislação

aplicável a espécie, pode ser, com a máxima vênia^ considerado nula, uma vez que deixou de observar ajuntada

dos documentos exigidos no edital ou.nâo considerou o documento na forma autorizada pela Lei, o que por si
f

só autoriza a aplicação das Súmulas 473 e 343 do STF, senão vejamos:

Súmula 473

I  A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
I  tomam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo dê

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em

;  , todos os casos, a apreciação judicial.
/

Súmula 346

A Administrarão Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Assim sendo, estando comprovado o equívoco no julgamento proferido pelo d. pregoeiro,

uma yez que foram apresentados o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis (notas explicativa),

na foma estabelecida no Decreto n° 8.683 de 25 de fevereiro de 2016, Decreto n° 9.555 de 6 de novembro de

2018 e Instrução Normativa n° 2.003 de 18 de janeiro de 2021 da Receita Federal do Brasil, o que autoriza a

aplicáção das Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, a fim de que seja corrigido o equívoco e,

conse<iuentemente, seja beneficiada a administração pública que terá a possibilidade de contratar com o menor
Vs

preçol

2.2. - DA NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO N° 1211-2021-

PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE ÒONTAS DA UNIÃO - TCU

Preclaro Julgador, caso não reste demonstrada a regularidade dos documentos apresentados

pela licitante, fato este que admitimos apenas para argumentar e requerer, entende-se que por novo motivo

merece ser reformada a decisão de inabilitação a empresa Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos Ltda.
;i

A^^^ONIO,' teiM (í^iui
«ANcisq-S™PHANCISCj P"*"""

DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. orocha^SSSS
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Isto porque, conforme definiu o Plenário do Tribunal de Contas da União, em sessão

realizada em 26 de maio de 2021, restou autorizada a possibilidade de juntada de documentos que deveriam
/

constar na habilitação ou na proposta, desde que a condição exigida seja pré-existente a realização do certame,

o qué;é o caso em comento, senão vejamos:

,1 Acórdão n" 1211-2021-Plenário (26/05/2021):

(-)

... a vedação à inclusão de documento "que deveria constar originariamente da

proposta prevista no art. 43^ § 3°, da Lei 8.666/1993, deve se restringir ao que o

licitante não dispunha materialmente no momento da licitação. Caso o documento

f', ausente se refira a condição atendida pelo licitante quando apresentou sua

proposta, e não foi entregue juntamente com os demais comprovantes de

habilitação ou da proposta por equívoco ou falha, haverá de ser solicitado e

avaliado pelo pregoeiro,

Isso porque admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar
■t

condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os
)  princípios da isonomia e igualdade entre os licitantes, é o oposto, ou seja, a

desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear
os seus documentos de habilitação, resulta em objetivo dissociado do interesse

público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim).
Por exemplo, se não foram apresentados atestados suficientes para demonstrar a
habilitação técnica no certame, talvez em razão de conelusão equivocada do licitante
de que os documentos encaminhados já seriam suficientes, poderia ser juntado, após

!  essa verificação no julgamento da proposta, novos atestados de forma a complementar
aqueles já enviados, desde que já existentes à época da entrega dos documentos de

■; habilitação.

;  (...)"

Logo, por qualquer prisma que se análise a questão se conclui que as exigências contidas no
Edital foram devidamente satisfeitas, o que toma a licitante, ora recorrente, apta a continuar no certame o que
desde já se requer.

FRANaSC/ff""»»
orocha-^K'
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Ante o exposto, a DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,

Requer a Vossa Excelência:

a) Requer o recebimento, regular processamento e conhecimento da presente peça recursal;

b) Em que pese o zelo e o empenho deste digníssimo Pregoeiro, em guardar o caráter

isonômico do procedimento, respeitando os Princípios da Legalidade, Impessoalidade,

Moralidade Administrativa e da Supremacia do Poder Público, entendemos, com toda

é  vênia, que o julgamento de inabilitação da empresa Droga Rocha Distribuidora de

2  Medicamentos Ltda no Pregão Eletrônico — Sistema de Registro de Preços n° 060/2021

merece ser reformado, ante a ofensa ao item 9.10.2. do Edital, vez que foram

apresentados o Balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis (notas

explicativas), bem como em decorrência da ofensa ao Decreto n° 8.683 de 25 de fevereiro
Ç

de 2016, Decreto n° 9.555 de 6 de novembro de 2018 e Instrução Normativa n° 2.003 de

18 de janeiro de 2021 da Receita Federal do Brasil, conforme exaustivamente

demonstrado nestas razões de recurso, o que desde já se requer.

c) Que seja provido o presente recurso com vistas a determinar a reforma da decisão que

declarou a inabiíitação da empresa Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos LTDA

no Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços n° 060/2021, ante a ofensa ao item

9.10.2. do Edital, vez que foram apresentados o Balanço patrimonial e demais
•i

demonstrações contábeis (notas explicativas), bem como em decorrência da ofensa ao

;  Decreto n° 8.683 de 25 de fevereiro de 2016, Decreto n° 9.555 de 6 de novembro de 2018

e histrução Normativa n° 2.003 de 18 de janeiro de 2021 da Receita Federal do Brasil,

culminando assim na declaração de habilitação da recorrente e, posterior, deferimento

para participar dos demais atos legais a serem praticados no Pregão Eletrônico — Sistema

de Registro de Preços n° 060/2021;

d) Caso não seja este o entendimento de Vossa Senhoria, requer que seja aplicado o

Acórdão n" 1211-2021-Plenário do Tribunal de Contas da União, com a abertura

de prazo para nova apresentação do balanço patrimonial e notas explicativas, vez

ANTomréwaSCO
ROCHA DE
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e) que preenchidos todos os requisitos estabelecidos pelo TCU para o deferimento

de tal medida.

f) Havendo por bem o digníssimo Pregoeiro indeferir os pedidos supra indicados, requer

que o processo, devidamente informado, suba á Autoridade Superior para novo

julgamento e deferimento do pedido de reforma da decisão que declarou a inabilitação

no certame da empresa Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos LTDA, ante a clara

e inequívoca ofensa ao item 9.10.2. do Edital, vez que foram apresentados o Balanço

patrimonial e demais demonstrações contábeis (notas explicativas), bem como em

decorrência da ofensa ao Decreto n° 8.683 de 25 de fevereiro de 2016, Decreto n° 9.555

de 6 de novembro de 2018 e Instrução Normativa n° 2.003 de 18 de janeiro de 2021 da

Receita Federal do Brasil, culminando assim na declaração de habilitação da recorrente

e, posterior, deferimento para participar dos demais atos legais a serem praticados no

Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços n° 060/2021.

g) Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer que seja aplicado o

Acórdão n° 1211-2021~Plenárío do Tribunal de Contas da União, com a abertura

de prazo para nova apresentação do balanço patrimonial e notas explicativas, vez

que preenchidos todos os requisitos estabelecidos pelo TCU para o deferimento

de tal medida.

h) Que seja concedido o efeito suspensivo previsto no Art. 109, §2° da Lei n° 8.666/93, por

ser medida da mais pura e lídima JUSTIÇA!

E. Deferimento. •

Teresina — PI, 13 de dezembro de 2021.
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