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RESPOSTA A RECURSOS 
 

RESPOSTA AO RECURSO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 592/2022 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO 
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI-

ALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
FUTURO, EVENTUAL E PARCELADO DE 
CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA. 

 

I – DA ANÁLISE 

 

Trata-se de RECURSO ao PREGÃO 

ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022, in-

terposta pela empresa LM PRÓTESE 

ODONTOLÓGICAS LTDA, inscrita no 

CNPJ sob o Nº 40.257.695/0001-06, 

onde a mesma vem à presença desta Co-

missão, questionar e indignar-se contra 

habilitação da empresa LABORATÓ-

RIO DE PRÓTESE DENTÁRIA SO-

LUÇÃO EIRELI, por não atender a 

todas as exigências contidas no instru-

mento convocatório, conforme se vê na 

peça juntada nos autos do processo. 

 

Nesse passo, faremos uma breve análise 

sobre a admissibilidade do pedido, e em 

seguida, sendo tempestivo, analisaremos 

seu teor para ao final decidirmos sobre o 

caso em comento. 

 

II – DA TEMPESTIVIDADE  

 

O pedido foi formulado via plataforma 

(BNC), em aba específica para o proce-

dimento, tendo sido anexada no sistema 

aos 15/09/2022, às 13:52, conforme cons-

ta nos autos. 

 

Nesse passo, transcrevemos na íntegra o 

item 11 do Edital que diz: 

 
11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e 

decorrida a fase de regularização 

fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo 

de no mínimo 10 (dez) minutos, 

para que qualquer licitante 

 

 

 
 

 

 

 

 

manifeste a intenção de recorrer, 

de forma motivada, isto é, 

indicando contra qual (is) decisão 

(ões) pretende recorrer e por 

quais motivos, em campo próprio 

do sistema; 

11.2. Havendo quem se 

manifeste, caberá ao Pregoeiro 

verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da 

intenção de recorrer, para decidir 

se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. Nesse 

momento o Pregoeiro não 

adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de 

admissibilidade do recurso; 

11.3. A falta de manifestação 

motivada do licitante quanto à 

intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito; 

11.4. Uma vez admitido o 

recurso, o recorrente terá, a partir 

de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema 

eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados 

para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema 

eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa 

de seus interesses; 

(Grifo Nosso) 
 

Portanto, inquestionavelmente a rogativa 

de recurso é TEMPESTIVA, razão pela 

qual será analisado e julgado conforme 

determina o ato convocatório. 
 

III – DAS ALEGAÇÕES  
 

Em síntese, alega a Recorrente, em sede 

recursal, que a Recorrida não atendeu 

estritamente as exigências do Edital do 

Pregão Eletrônico nº 005/2022, uma vez 

que descumpriu diversas exigências que 
serão delineadas a seguir, notadamente 

quanto à qualificação fiscal, qualificação 

técnica, qualificação econômica financei-

ra e à apresentação de Declarações.   

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

No que concerne à qualificação fiscal, a 

Recorrente aponta que a empresa LA-

BORATORIO DE PROTESE DENTA-

RIA SOLUCAO EIRELI 36.271.505 

/0001-38, apresentou a CERTIDÃO 

NEGATIVA ESTADUAL com endere-

ço divergente dos cadastros no CMPJ, 

no Contrato Social e em todos os outros 

documentos que descrevem o endereço 

da empresa, sito, o endereço da empresa 

na 1006 S AL 18 LT 05 0, PLANO DI-

RETOR SUL na cidade de Palmas Estado 

do Tocantins.  
 

No referimento à qualificação econômica 

financeira, a Recorrente apresenta 02 

(dois) pontos: 
 

I. No Balanço Patrimonial foi Regis-

tro na Junta Comercial não tem 

comprovação das assinaturas ele-

trônicas, quer pelos certificado digi-

tal ou pelas assinaturas eletrônicas 

da Junta Comercial.  
 

II. O Balanço Patrimonial foi Regis-

tro na Junta Comercial no dia 

03/05/2022 às 09h54min (nove horas 

e cinquenta e quatro minutos), po-

rém o Documento COEFICIENTES 

DE ANÁLISES EM 31/12/2021, foi 

assinado pelo contador no dia 

03/05/2022 às 16:52:44h (dezesseis 

horas, cinquenta e dois minutos e 

quarenta e quatro segundos) e assi-

nado pelo administrador no dia 

03/05/2022 às 16:48:40h (dezesseis 

horas, quarenta e oito minutos e 

quarenta segundos), observando as-

sim que houve uma grande macula-

ção do documento e a prova explíci-

ta do mesmo ter sido adulterado 

com essas falhas insanáveis.  
 

Por sua vez, no que é atinente à qualifica-

ção técnica, alega a Recorrente que o 

Contrato de Prestação de Serviços em 

entre a empresa e o Técnico em Prótese 

Dentária Romeu Medeiros Santos, res-
ponsável técnico pela empresa encontra-

se expirado, visto que na Cláusula Sétima 

descreve que o prazo de vigência do refe-

rido Contrato será de 12 (doze) meses), o 
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mesmo foi datado no dia 08 de fevereiro 

de 2020, assim o mesmo está vencido 

desde o dia 08 de fevereiro de 2022, fi-

cando assim a empresa não tendo respon-

sável técnico para cumprir a cláusula do 

Edital que Itens 11.4, alíneas a, b e b.I, 

que se refere às exigências de responsabi-

lidades técnicas.  

  

Por fim, no que é atinente à apresentação 

das Declarações, alega a Recorrente que a 

empresa Recorrida apresentou a DE-

CLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITI-

VOS PARA SUA HABILITAÇÃO no 

processo licitatório, enunciando o Pre-

gão Eletrônico nº 026/2022 do Fundo 

Municipal de Saúde de Recursolândia-

TO e não ao Município de Colméia-

TO, Pregão Eletrônico nº 005/2022.    

 

Ao final a Recorrente formulou o seguin-

te pedido:  

  

Diante de todo o exposto, 

conforme comprovado, a 

recorrida REQUER a 

DESCLASSIFICAÇÃO/ DESA-

BILITAÇÃO da empresa LABO-

RATORIO DE PROTESE 

DENTARIA SOLUCAO EIRELI 

no presente processo por 

apresentar os documentos de 

habilitação acima elencados 

exigidos no Edital e na legislação 

vigente para não ferir os 

princípios da legalidade, 

isonomia, vinculação ao 

instrumento convocatório, 

competitividade e julgamento 

objetivo, da moralidade e da 

tempestividade em processos de 

compras pela administração 

pública; e que a empresa LM 

PRÓTESES ODONTOLÓGICAS 

LTDA CNPJ 40.257.695/0001-06 

seja CONVOCADA/ 

HABILITADA para continuidade 

e conclusão do presente certame, 

pois a mesma deteve a 

classificação no terceiro lugar na 

sessão dos lances. 

 

IV – DAS CONTRA RAZÕES  

 

Não houve apresentação de contra razões.  

 

V – DA ANÁLISE  

 

Sem preliminares a examinar, avanço no 

mérito para a análise da pretendida inabi-

litação da empresa LABORATÓRIO 

DE PROTESE DENTÁRIA SOLU-

ÇÃO EIRELI em relação a qualificação 

fiscal, técnica, econômica financeira e 

declarações.  

  

Pois bem, o Edital em referência da Lici-

tação Pregão Eletrônico nº 005-2022 no 

que concerne a qualificação fiscal, técni-

ca, qualificação econômico financeira e 

Declarações previu o que se seque adian-

te em suas cláusulas 9.2.6, 9.2.11 e 

9.2.13, bem como 15.3.1 e 15.3.2:   

   

9.2.6 Prova de regularidade 

para com a Fazenda Estadual do 

domicílio ou sede da licitante, 

mediante apresentação de 

certidão emitida pela Secretaria 

competente do Estado em vigor; 

(...) 

9.2.11. Balanço Patrimonial 

do último exercício social, 

inclusive com o Termo de 

Abertura e Encerramento, 

exigível e apresentado na forma 

da lei, registrado na Junta 

Comercial do Estado da sede da 

licitante, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços 

provisórios; 

 (...)  

9.2.13. DECLARAÇÕES: 

b) Declaração de Atendimento 

pleno a todos os requisitos de 

habilitação, conforme modelo 

ANEXO III; 

(...) 

15.3 Para fins de contratação 

a Empresa deverá apresentar os 

seguintes documentos: 

15.3.1 Comprovação de 

registro ou inscrição na entidade 

profissional competente, em nome 

da pessoa jurídica, mediante 

apresentação do Registro do 

Laboratório de Próteses Dentárias 

junto ao Conselho Regional de 

Odontologia – CRO; com registro 

de responsabilidade técnica em 

nome do Técnico em Prótese 

Dentária;  

15.3.2 Indicação das 

instalações, do aparelhamento e 

do pessoal técnico, adequados e 

disponíveis para a realização do 

objeto, bem como da qualificação 

de cada um dos membros da 

equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos, 

com cópia dos diplomas ou 

comprovação do registro junto 

aos respectivos Conselhos 

Regionais ou Órgãos de Classe 

dos profissionais; 

  

Ademais, cumpre apontar, desde logo, 

que a veracidade das informações presta-

das no procedimento licitatório, em qual-

quer fase, até mesmo em sede recursal, 

em observância aos princípios da legali-

dade, da moralidade e da boa-fé adminis-

trativa são de responsabilidade exclusiva 

dos licitantes. Assim, cabendo-lhes, por-

tanto, se necessário, a comprovação da 

veracidade dos documentos apresentados, 

bem como das informações prestadas, sob 

pena de responsabilização.  
  

Ademais, já em relação as análises dos 

documentos relativos à qualificação fis-

cal, técnica e a qualificação econômico 

financeira previstas no Edital ora ataca-

das, deve a Administração Pública, neste 

ato representado por esse Pregoeiro, se 

pautar estritamente pela observância dos 

princípios da legalidade e da vinculação 

ao instrumento convocatório, com a fina-

lidade de evitar que a habilitação de qual-

quer licitante seja realizada de forma 

arbitraria e/ou subjetiva, o que afetaria 

frontalmente o princípio da isonomia no 

certame, maculando-o, devendo se pautar 

sempre pelo prisma técnico.   

  

Nesse sentido também, cumpre destacar a 

autotutela, que é o poder/dever que a 

Administração Pública goza para anular 

ou revogar seus atos administrativos, 

quando estes se apresentarem, respecti-

vamente, ilegais ou contrários à conveni-

ência ou à oportunidade administrativa.  

  

Vale destacar também que tanto na revo-

gação quanto na anulação não é necessá-

ria a intervenção do Poder Judiciário, 

podendo ambas serem realizadas por 

meio de outro ato administrativo auto 

executável.  

  

O Supremo Tribunal Federal há muito 

tempo consolidou sua jurisprudência no 

sentido de que a Administração pública 

tem o poder de rever os seus próprios atos 

quando os mesmos se revestem de nuli-

dades ou quando se tornam inconvenien-

tes e desinteressantes para o interesse 
público.   

 Em verdade, em função da longevidade 

da pacificação desse entendimento, essa 

matéria já foi até mesmo sumulada. Veja:   
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“A administração pode anular 

seus próprios atos, quando 

eivados de vícios que os tornam 

ilegais, porque deles não se 

originam direitos; ou revogá-los, 

por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os 

direitos adquiridos, e ressalvada, 

em todos os casos, a apreciação 

judicial.”   

Súmula 473, do Supremo 

Tribunal Federal.   

  

Apesar do apontamento da Súmula 473, 

do Supremo Tribunal Federal, que se deu 

nesse momento apenas a título de argu-

mentação, essa Administração Pública 

vislumbra todo o apontado pela Recorren-

te LM PRÓTESES ODONTOLÓGI-

CAS LTDA razões para que seja inabili-

tada a empresa LABORATORIO DE 

PROTESE DENTARIA SOLUCAO 

EIRELI no presente certame, por não 

atender a todas as exigências da licitação, 

por não comprovar a aptidão técnica exi-

gida no edital, bem como  inabilita-la por 

não ter comprovado a habilitação fiscal e 

econômico-financeira que suporte a even-

tual contratação, discorrer a seguir.   

   

Em princípio, o primeiro item atacado, 

referente a divergência de informações de 

endereço da empresa, contidos na Certi-

dão Negativa Estadual com os cadastros 

de CNPJ, Contrato Social e outros, cum-

pre deixar claro e cristalino que esse tipo 

de ocorrência não deverá ser motivo de 

inabilitação da empresa, visto que não 

houve mudança do CNPJ, aliado ao fato 

de que já foi efetuada a alteração do con-

trato social com o devido registro na 

Junta Comercial. 

 

No tocante a referência do FUNDO MU-

NICIPAL DE SAÚDE DE RECURSO-

LÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, 

Pregão Presencial nº 026/2022, junto a 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA 

HABILITAÇÃO, também não foi item 

aprovado para inabilitação da empresa, 

visto que a mesma além desta declaração, 

também anexou uma DECLARAÇÃO 

CONJUNTA, com os mesmos dizeres e 

de forma correta, mencionando o Pregão 

e a Municipalidade pertencentes ao pro-

cesso em análise. 
 

No que concerne a parte de Habilitação 

Técnica, entendemos que os documentos 

atacados pela Recorrente não devem ser 

documentos de análise para fins de habili-

tação no certame nesta fase processual, 

visto que os mesmos deverão ser apresen-

tados apenas para fins de contratação, ou 

seja, após o período de seleção. Portanto, 

também consideramos o referido item não 

consta justificativa legal para fins de 

inabilitação da empresa LABORATORIO 

DE PROTESE DENTARIA SOLUCAO 

EIRELI. 

 

Noutro giro, no quesito habilitação eco-

nômica financeira, conforme bem apon-

tado pela empresa Recorrente, de fato, ao 

analisar datas e horários das assinaturas 

contidas na Autenticação do Livro Digital 

junto a Junta Comercial do Estado do 

Tocantins e do Coeficiente de Análise em 

31/12/2021 percebe-se que houve altera-

ção de informações nos documentos após 

o Registro. Neste quesito, entende-se que 

a Empresa descumpriu o solicitado no 

item 9.2.11 do Edital. 

  

Por todas essas razões, vislumbra em 

parte, no presente caso, afronta ao inte-

resse público e risco à Administração 

Pública, bem como a violação aos princí-

pios administrativos da legalidade e da 

vinculação ao instrumento convocatório, 

uma vez que não foram atendidas em sua 

totalidade as exigências solicitadas Edital 

do Pregão Eletrônico nº 005-2022, mais 

especificamente o item 9.2.11.  

 

Por todo o exposto, e, ante as considera-

ções apresentadas, as quais são irrefutá-

veis, esta comissão entende, que, as ra-

zões apresentadas pela LM PRÓTESES 

ODONTOLÓGICAS LTDA se mostra-

ram suficientes para conduzir a inabilita-

ção da empresa LABORATORIO DE 

PROTESE DENTARIA SOLUCAO 

EIRELI, no tocante a questão pertinente 

à comprovação de capacidade econômica 

financeira. 

 

IV – DA DECISÃO 

 

Em face do exposto CONHEÇO DO 

RECURSO da empresa LM PRÓTE-

SES ODONTOLÓGICAS LTDA, no 

mérito, e, ACOLHO PROVIMENTO 

no tocante ao requerimento de inabilita-

ção da empresa LABORATORIO DE 

PROTESE DENTARIA SOLUCAO 

EIRELI pelas razões acima expostas.   
  

Por fim, dê-se ciência a Recorrente do 

conteúdo deste expediente, com a publi-

cação no Sistema eletrônico (BNC), bem 

como no Portal: https://colmeia.to.gov.br/ 

e no Diário Oficial do Município e para 

dar prosseguimento nos demais trâmites 

da licitação.  

 

É como decido. 

 

Colméia – TO, 26 de Setembro de 2022. 

 
WELIQUES PEREIRA MORAIS 

Pregoeiro 

_______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 

Joctã José dos Reis 

Prefeito Municipal 

Cristiane Divina Pereira Cardoso 

Secretária Municipal de Administração,  

Gestão e Planejamento (Dec. nº 68 de 28/06/2022) 

Alessandra das Neves Rosa Fonseca 

Secretária Municipal de Transparência e Con-
trole Interno (Dec. nº 69 de 28/06/2022) 

Weliques Pereira Morais 

Coordenador do Diário Oficial Eletrônico do 
Município de Colmeia-TO (Dec. nº 55 de 18/09/2015) 
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