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Aparecida de Goiânia, 28 de julho de 2020. 

AO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 

Ato Convocatório nº 071/2020 

Abertura: 23/06/2019 10h00min 

Tipo: Menor preço  

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA COMPRA REGULAR DE MEDICAMENTOS 
QUIMIOTERÁPICOS E COADJUVANTES de acordo com as especificações, quantidades e 
demais condições constantes neste Elemento Técnico nº 29/2019 - Anexo I deste Ato 
Convocatório, para atender às necessidades do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde 
do Distrito Federal - IGESDF. 
 
 
 
 

 

 

 

A CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente 

inscrita no CNPJ sob o nº 07.847.837/0001-10, situada à Avenida Anápolis, S/N Quadra 29-

A Lote 06, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia-GO, CEP: 74911-360, vem, respeitosamente, 

à digna presença de V. Senhoria, apresentaras razões de 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Com base no edital, subitem 17.2 e artigo 21, XV do Regulamento de Compras próprio, 

assegurado no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea a, da Constituição Federal, face a decisão do 

pregoeiro responsável de aceitar e habilitar a proposta da empresa CELLTRION 

HEALTHCARE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DO BRASIL LTDA para os 

itens 30 e 31 do certame supracitado, pelos fatos e fundamentos abaixo aduzidos: 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

A manifestação e motivação da intenção em recorrer foi registrada pela recorrente 

na própria sessão, sendo-lhe concedido o prazo de três dias para apresentação da 

fundamentação das suas alegações, conforme edital: 

17.2. Os interessados que manifestaram e motivaram a intenção de 
interpor recurso apresentarão memoriais, dirigidos ao subscritor 
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do Ato Convocatório, podendo fazer através do ambiente do 
sistema eletrônico no site www.bionexo.com, no prazo de até 03 
(três) dias úteis, contados imediatamente ao término do prazo de 
30 (trinta) minutos para manifestação motivada da intenção de 
interpor recurso, ficando as demais participantes desde logo 
intimadas a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr imediatamente ao término do prazo do 
recorrente. 
 

II - DOS FATOS 

Trata-se de Seleção de Fornecedores para Registro de Preços na modalidade 

Mercado Digital, que teve sua sessão pública iniciada aos 30 dias do mês de junho do ano 

de 2019, onde a licitante CELLTRION HEALTHCARE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS DO BRASIL LTDA teve sua proposta aceita e habilitada, mas em 

desconformidade com o solicitado no edital, conforme será demonstrado. 

A licitante, tendo sido convocada para envio do anexo em 01/07 as 17:19 com 

prazo de 24 horas para apresentação da proposta e demais documentos de habilitação, 

apresentou os documentos em desconformidade com o solicitado, não tendo enviado a 

Certidão de Falência exigida no item 16.2, “e” nem documento que comprove os registros 

de temperatura por toda a cadeia logística (cadeia fria), exigido no Elemento Técnico, item 

16.2.4, “f”, ao passo que a proposta foi desclassificada pela falta do primeiro documento. 
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Com isso o pregoeiro deu seguimento ao certame, negociando com o próximo 

colocado para os itens, solicitando a devida documentação. 

No entanto, para surpresa dos licitantes, o pregoeiro voltou atrás declarando 

novamente vencedora a empresa que deixou de enviar parte da documentação solicitada. 

Ainda quanto as diligências efetuadas pelo Pregoeiro e equipe de apoio, o 

documento fora enviado/consultado após o prazo de envio dos documentos/proposta, 

contrariando o disposto no item 28.4, onde permite a diligência, mas não permite a 

inclusão posterior de documento ou informação que dantes deveria constar. 

O item 28.7 ainda traz que as normas serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, não comprometendo os interesses do IGESDF, a finalidade e a 

segurança da contratação, embora na realidade fora exatamente o ocorrido, ferindo 

letalmente a finalidade trazida no artigo primeiro do Regulamento Próprio de Compras do 

IGESDF. 

 

 

III – DO DIREITO 

Ainda que as empresas estatais não tenham suas compras regidas pela Lei nº 

8.666/1993, o é pela 13.303/16 e consequentemente por seu Regulamento de Compras 

interno, mais flexível em relação em relação as modalidades licitatórias, mas com a 

obrigatoriedade de cumprimento aos preceitos constitucionais. 

Logo, o pregoeiro, sua equipe de apoio e todos os licitantes, devem respeitar as leis 

vigentes, em especial o art. 1º do Regulamento Próprio, no que tange a garantir o princípio 

da vinculação ao instrumento convocatório e ainda os princípios básicos da publicidade e 

da competitividade, previsto no mesmo artigo, a todos os licitantes. 

Quando a Administração estabelece no edital as condições para participar da 

licitação e as cláusulas essenciais do futuro contrato, os interessados apresentarão suas 

propostas com base nesses elementos; ora, se for aceita proposta ou celebrado contrato 

com desrespeito às condições previamente estabelecidas, burlados estarão os princípios 

da seleção, em especial o da igualdade entre os licitantes, pois aquele que se prendeu aos 

termos do edital poderá ser prejudicado pela melhor proposta apresentada por outro que 
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os desrespeitou. Também estariam descumpridos os princípios da publicidade, da livre 

competição e do julgamento objetivo com base em critérios fixados no edital. 

O saudoso professor Hely Lopes Meirelles1, sobre o assunto, assim dissertou: 

A vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação. 
Nem se compreenderia que a Administração fixasse no 
edital a forma e o modo de participação dos licitantes e no 
decorrer do procedimento ou na realização do julgamento 
se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação 
e propostas em desacordo com o solicitado. O edital é a 
lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus 
termos tanto os licitantes como a Administração que o 
expediu. 
 

A desclassificação da proposta da licitante que inseriu documentos após prazo e 

formas editalícios, não seria por simples omissões ou irregularidades, mas sim por falta de 

cumprimento as exigências do Edital, e por estrita obediência ao princípio do julgamento 

objetivo, várias vezes mencionado no Regulamento do IGESDF. 

Mais importante, é frisar que isoladamente não basta apenas buscar a 

competitividade em detrimento do tão almejado “menor preço”, sem que haja a 

legalidade de um procedimento. A classificação de uma proposta indevida, que fira os 

princípios da lei e não guarde conformidade com os requisitos estabelecidos pela 

Administração, é motivo para a nulidade de todo o procedimento licitatório. 

Logo, a diligência efetuada pela comissão de licitações não se trata de diligência, 

mas de acréscimo de informações e documentos. 

O item 16.1 é claro ao dizer que o fornecedor que não enviar a documentação no 

prazo a contar da solicitação do pregoeiro SERÁ INABILITADO. 

Resta então a irresignação por parte da recorrente e a esperança derradeira da 

desclassificação da empresa CELLTRION HEALTHCARE na apresentação de uma suposta 

“busca pela melhor oferta”, que neste caso significa o descumprimento dos princípios da 

impessoalidade, da isonomia e da objetividade do julgamento, tornando maculado o 

referido certame. 

 

 
1 MEIRELLES, Hely Lopes. "Direito Administrativo Brasileiro", 26ª edição atualizada por Eurico de Andrade 

Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, Malheiros Editores, São Paulo, 2001, p. 259 
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IV – DO PEDIDO 

Por todo o exposto, a Recorrente vem suplicar ao elevado espírito de Justiça, que 

deve presidir os atos de Vossa Excelência: 

a) se digne em dar provimento ao nosso Recurso, quer por sua plena e total 

procedência, quer pelo fato de representar o respeito às Leis vigentes e os princípios de 

vinculação ao edital de convocação, da legalidade e da igualdade, com as licitantes que 

cumpriram integralmente as exigências do Edital e a licitante que deixou de atender ao 

chamamento por excesso de especificações e falta de materiais de pudessem atender as 

exigências, em franca colisão com as disposições editalícias. 

b) E que seja desclassificada a proposta da licitante CELLTRION HEALTHCARE 

DISTRIBUICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DO BRASIL LTDA que incluiu documento 

posterior a fase de habilitação,  

c) e que o certame tenha seu prosseguimento, conforme determina a lei e o 

edital de convocação, que prevê a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento, 

ou, 

d) se assim não entender, fazer subir o presente recurso à autoridade superior 

para apreciação, como medida da mais lídima JUSTIÇA.  

 

Nesses termos, 

 

Pede deferimento. 

 
 

 
______________________________________________________ 

CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CIENTIFICA
MEDICA HOSPITALAR LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 11/12/2019 17:49:43 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1412665

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 11/12/2020 14:30:27 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 66531112191425050140-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b82dfe9413a5479d991b17e38572615a181a1beac8f8241478270b36553e6be09eae31887c8969d1bde123982d
3d43cd20a7053cede4395db2239aab14732ac20 
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