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RESPOSTA RECURSO ADMINISTRATIVO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020 – 0007 – FMS – SRP  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020007/GAB/PMSMP/PA 

RECORRENTE: R. C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA  

RECORRIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA 

1 – DO RECURSO INTERPOSTO 

Trata-se de recurso administrativo ao Pregão Eletrônico 9/2020-0007, 

cujo objeto é registro de preços para eventual aquisição de MEDICAMENTOS 

COMPONENTES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONTROLADOS, INJETÁVEIS E 

DE USO CONTÍNUO interposto pela empresa R. C. ZAGALLO MARQUES & CIA 

LTDA para atender usuários do SUS – Sistema Único de Saúde do município de 

Santa Maria do Pará, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

04.610.082/0001-47. 

2 – DA TEMPESTIVIDE 

O presente recurso é tempestivo, haja vista que houve a interposição no 

dia 19 de junho de 2020. 

3 – DO MÉRITO 

Trata-se de resposta ao recurso administrativo interposto, 

tempestivamente, pela empresa R. C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, ora 

denominada Recorrente, em face da inabilitação em decorrência de regra 

contida no Edital do Pregão Eletrônico 9/2020-0007, que fora disponibilizado 
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pela Comissão Permanente de Pregão. 

3.1 – DA INABILITAÇÃO DA RECORRENTE 

Aduz-se que o ato que inabilitou a empresa R. C. ZAGALLO MARQUES 

& CIA LTDA, ora recorrente, encontra-se em oposição no que concerne à 

legislação pátria. Afirma que a decisão que julgou a Recorrente inabilitada sob o 

fundamento de deixar de apresentar de forma apropriada o documento no 

subitem 10.6.1.4, no caso, as notas Explicativas junto ao balanço patrimonial. 

Afirma a Recorrente que a qualificação econômica foi devidamente 

cumprida na forma da lei aduzindo que suposta ausência de “Nota Explicativa” 

não invalidaria a apresentação de Balanço patrimonial e assim não 

desqualificaria a Recorrente no referido item. 

Ressalta a Recorrente que o fato do balanço patrimonial não estar 

acompanhado de notas explicativas não acarretaria prejuízo ao certame já que 

a comprovação dos índices fora realizada independente de nota explicativa. 

Após tais considerações temos que a inabilitação foi pautado pela regra 

editalícia que exigia nota explicativa conforme o item 10.6.1.4 do edital. E restou 

estabelecido o caráter eliminatório em caso de descumprimento da referida 

cláusula. 

Ocorre conforme explica do item exigido em questão: 

“10.6.1.4 – Deverá apresentar junto ao balanço Nota 

Explicativa, para empresas ME e/ou EPP atendendo a 

Resolução 1.185/09, e para empresas de grande porte, 

apresentar a nota explicativa atendendo a Resolução 1.418/12, 

todos devidamente em conformidade com a lei.” 
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E assim sendo a própria recorrente afirma em seu recurso “reiteramos que 

somos uma “Sociedade Limitada/Grande Porte” pag.06, sendo assim 

perfeitamente exigida a Nota Explicativa para qualificação da empresa, não 

tendo nada que justifique as suposições de duplo entendimento do edital. 

Demonstrado que não há qualquer infração à legislação pátria apontada 

no recurso. 

Em resposta ao narrado, informa-se que irregularidades formais são 

passíveis de inabilitação de um licitante, pois não há como desrespeitar a 

previsão contida no Edital, que possui amparo legal devido.  

Assim o presente recurso não merece prosperar no tocante à alegação de 

que existiu suposta ilegalidade no ato de inabilitação, haja vista necessário e 

obrigatório a apresentação da nota explicativa conforme o edital.  

3.2- DA BUROCRACIA EXARCEBADA 

Cumpre esclarecer que o procedimento licitatório carece de todas as suas 

formalidades legais, para poder produzir efeitos, respeitando os princípios 

basilares da Administração Pública. 

Ou seja, não se pode coadunar com a alegação de que não ocorrendo 

prejuízo ao certame ou aos licitantes, deve ser flexibilizada a regra editalícia. 

Uma vez que ensejaria em tamanha ilegalidade flexibilizar uma cláusula que 

possui respaldo legal para sua exigência e incumbe-se da necessidade de 

afastar qualquer ilegalidade ou possível ilegalidade dos licitantes. 

 Reitera-se que o termo de edital exigido não excede qualquer ato 

normativo ao ponto de macular qualquer ilegalidade ou vício ao processo 

licitatório. 
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3.3- Do pedido de inabilitação da EMPRESA E T MARQUES EIRELI – ME 

Aduz em síntese que Na Autorização de Funcionamento da Empresa 

(AFE), expedida pela ANVISA, consta o nome da farmacêutica “Laura Maria 

Silva Figueiredo”, enquanto na Licença de Funcionamento do 

Estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária do Município que a empresa 

está sediada, no caso Castanhal, aparece o nome da farmacêutica “Margareth 

Misa Teshima Muto” como a responsável técnica da empresa.  

Afirma que na Autorização da Anvisa e na Licença de Funcionamento da 

Vigilância Sanitária Municipal, deve constar o nome da responsável técnica pela 

empresa. Assim sendo é nítido que existe uma irregularidade nos documentos 

apresentados pela empresa.  

Ressaltamos que tais argumento também não devem prosperar em 

razão da EMPRESA E T MARQUES EIRELI – ME ter cumprido regularmente 

o item 10.7.1.6 do edital e que a divergência apontadas não tem o poder de 

inabilitar a empresa.  

4 – DA CONCLUSÃO 

Primeiramente, reitera-se que o edital do certame licitatório, objeto deste 

recurso, não só respeita o princípio da legalidade, como zela pela supremacia 

deste, e segue a sorte de todos os outros princípios norteadores da 

administração pública. Esclarecendo, por fim, que todas as exigências formais e 

legais foram observadas, sendo assim negando todos os pedidos formulados 

pelo Recorrente. 

Contudo, se atesta a total legalidade do edital e dos atos ocorridos dentro 

do Pregão Eletrônico nº 9/2020-0007. Não restando evidenciado qualquer 

ilegalidade do certame licitatório de modo que não carece de reconsideração ou 

anulação os atos deste processo. 
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Desta feita, com base nos Princípios Constitucionais da Isonomia, da 

Legalidade e da Razoabilidade, esta pregoeira conhece das razões de recurso 

e do inteiro teor dos autos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-0007, 

Processo Administrativo nº 2020007/GAB/PMSMP/PA, para julgar e declarar a 

improcedência das razões de recurso interpostas, assim, INDEFERIR os 

pedidos e decidir pela manutenção da decisão de inabilitação da empresa R. C. 

ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA e habilitação da  EMPRESA E T MARQUES 

EIRELI – ME.  

Ao Gestor Municipal, Secretário Municipal do Fundo Municipal de Saúde, 

Sr. Fabio Vasconcelos da Silva, para decisão. 

Atenciosamente, 

Santa Maria do Pará, 24 de junho de 2020. 

 

 

Bianca Caroline Costa Lobato 

Pregoeira Municipal 

Santa Maria do Pará 

 

 

1- Nos termos do argo 8°, inciso IV, do Decreto n° 5.450/2005, conheço do 

Recurso Administravo, raficando a decisão do Pregoeiro.  

 

2- Restua-se o processo à Comissão de Pregão para prosseguimento do 

feito. 

 

 

Fábio Vasconcelos da Silva 

Secretário Municipal de Saúde 
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