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PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., pessoa 

jurídica de direito provado, inscrita no CNPJ n.º 05.340.639/0001-30, com sede na Rua Calçada 

Canopo, 11 - 2º Andar - Sala 03 - Centro de Apoio II - Alphaville - Santana de Parnaíba/SP - 

CEP: 06541-078, e-mail: licitacao@primebeneficios.com.br, por intermédio de seu procurador 

subscrito in fine, vem data máxima vênia, nos termos do artigo 4º, inc. XVIII da Lei Federal n.º, 

interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, em face da IRREGULAR HABILITAÇÃO da 

licitante BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI, pelas razões de 

fato e de direito adiante articuladas: 

mailto:licitacao@primebeneficios.com.br


 

1. – DOS FATOS 

 

A Federação das Indústrias do Estado de Rondônia realizou certame 

licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 003/2022 visando a contratação de pessoa 

jurídica especializada para prestação de serviços de empresa operadora de sistema de cartões, 

para prestação de serviço de administração, gerenciamento, abastecimento com o 

fornecimento de combustíveis e lubrificantes em postos varejistas, manutenção preventiva e 

corretiva. 

 

A sessão de abertura do pregão ocorreu no dia 23/11/2022, contando com a 

participação das seguintes empresas: 

 

(i) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA; 

(ii) BAMEX CONSULTORIA EM GETÃO EMPRESARIAL EIRELI; 

(iii) VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA; 

(iv) UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA. 

 

Após a disputa de preços, sagrou-se classificada em primeiro lugar a 

empresa BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI, com desconto de -5,10%, 

sendo, em seguida, submetida a análise da documentação de habilitação, quando foi declarada 

vencedora do certame. 

 

Não obstante, existe irregularidade na documentação da licitante BAMEX, 

os quais não atendem as exigências do edital para declaração de vencedora. 

 

2. – DAS RAZÕES E DO DIREITO 

 

O procedimento licitatório caracteriza-se como um ato administrativo 

formal, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 4º da Lei n.º 8.666/93. 

 

Deste modo, os atos processuais, bem como os documentos produzidos, 

seja pela Administração Pública licitante ou por exigência do edital em face dos participantes, 

constituem parte indissociável do processo, de modo que, não pode haver ausência de 

qualquer documento, tanto da fase interna quanto da fase externa da licitação. 

 



 

Neste espeque, é imprescindível que as licitantes se preparem para 

participar de certames licitatórios, atendendo todas as exigências do edital, principalmente 

quanto a apresentação da proposta e dos documentos de habilitação, que integrarão o 

processo. Deste modo, a participação em certame público não pode ser feito de qualquer jeito, 

muito menos com apresentação de documentos insuficientes para comprovar o pleno 

atendimento as exigências do edital, ou ainda, documentos duvidosos. 

 

Por tal razão é que o julgamento das propostas e da habilitação também 

devem ser realizados com a máxima seriedade e cautela, sempre observando estritamente o 

quanto exigido no edital. 

 

Infelizmente, não se constata um julgamento realizado dentro dos 

princípios que regem o certame, uma vez que compactuou com a participação de empresa 

relapsa que apresentou documentação incompleta e insuficiente para sustentar sua 

classificação e habilitação no certame e, futuramente, executar o contrato. 

 

Portanto, para ser declarada vencedora, a licitante deve ofertar o menor 

preço/taxa, desde que exequível, bem como apresentar TODOS os documentos exigidos no 

edital, sem exceção, e estes devem atender alguns critérios específicos do edital, para que se 

afira a Habilitação no certame. 

 

2.1. DAS CERTIDÕES FORA DA VALIDADE 

 

Primeiramente, cabe ressaltar que a licitante declarada vencedora 

apresentou certidões vencidas, facilmente verificável nos documentos de habilitação, vez que 

as Certidões expedidas pelo CRC/PI já passaram do prazo de validade, porquanto as referidas 

certidões venceram em 16/11/2022. 

 

Antes de qualquer outro argumento é necessário enfatizar que é 

inadmissível uma instituição de tamanha importância como a Federação das Indústrias do 

Estado de Rondônia fazer vista grossa quanto a validade do documento inserido de forma 

visível, cuja análise é trivial da função de pregoeiro. 

 



 

Deste modo, JAMAIS poderia ser habilitada a empresa que não comprovou 

estar com todas as certidões válidas como exige o edital e que deixou de apresentar documento 

obrigatório devidamente exigido no edital. 

 

Neste sentido, o TCU entende que habilitar licitante com certidão vencida é 

ilegal e gera a nulidade da licitação e do Contrato, se for firmado, conforme jurisprudência a 

seguir: 

 

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA EXTERNA DE RESÍDUOS 

HOSPITALARES. INABILITAÇÃO INDEVIDA DE LICITANTE. 

ALTERAÇÃO DE EDITAL SEM QUE HOUVESSE NOVA PUBLICAÇÃO. 

HABILITAÇÃO DO VENCEDOR DO CERTAME COM CERTIDÃO 

VENCIDA. EXIGÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL 

IMPRECISA E VAGA. CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 

NULIDADE DA LICITAÇÃO E DO CONTRATO DELA DECORRENTE 

(TCU 02517820148, Relator: BENJAMIN ZYMLER, I Data de Julgamento: 

11/03/2015) 

 

Comprovou-se, portanto, que a Habilitação da licitante Bamex é ilegal, 

devendo a mesma ser inabilitada, pois, apresentou Certidões vencidas. 

 

Deste modo, requer seja revisto o ato que habilitou ilegalmente a licitante 

Bamex, situação que, ultrapassada a assinatura do contrato culminará na anulação do certame 

e do Contrato, conforme jurisprudência do TCU. 

 

2.2. DA NÃO COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA: 

NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS 

 

  Conforme exposto anteriormente no recurso, a jurisprudência, principalmente 

dos Tribunais de Contas, é pacífica no sentido que é ilegal vedar a oferta de taxas negativas, 

no entanto, orienta que os órgãos adotem cautela quando esta for apresentada, tendo em 

vista verificar a exequibilidade da proposta. 

 



 

Considerando que o objeto licitado opera em regime de desconto para a 

Contratante, a comprovação da exequibilidade é fundamental e orientada pelos Tribunais 

de Contas, pois, se a licitante oferta desconto para a Contratante ela deve auferir lucro em 

patamar superior ao desconto proposto. Logo, para que se obtenha alguma lucratividade, o 

desconto ofertado no momento do certame SEMPRE deverá ser menor do que o cobrado dos 

estabelecimentos credenciados. 

 

Diante disso, é de extremo rigor que, no mínimo, seja verificada a 

exequibilidade da proposta apresentada, através de documentação apresentada pela licitante. 

 

De fato, nos casos em que restem dúvidas quanto a exequibilidade das 

propostas oferecidas, devem os licitantes comprovarem a exequibilidade da proposta. Em 

regra, a comprovação da proposta pode ser realizada por meio da planilha de custos, que não 

foi em momento algum apresentada pela empresa.  

 

Sendo assim, caso não entenda pelo reconhecimento da inexequibilidade da 

proposta, requer a realização de diligência para apurar a exequibilidade da proposta, 

conforme previsto pelo Edital: 

 

“7.9. O pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, poderá promover diligências 

julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes 

atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da 

intimação.” 

 

Ocorre que não foi comprovada a exequibilidade da proposta por parte da 

empresa, por essa razão apoia-se na doutrina de Marçal Justen Filho que assim discorre: 

  

“Se os dados disponíveis no âmbito da Administração induzirem à inexequibilidade, 

o pregoeiro deverá solicitar esclarecimentos complementares ao licitante. 

Deverá indagar os custos diretos e indiretos, inclusive solicitando o imediato 

encaminhamento de planilhas (o que poderá ser obrigatório em determinados casos, 

tal como abaixo apontado). Se o licitante não lograr apresentar uma explicação 

razoável, deverá produzir-se a desclassificação de sua proposta. Afinal, a ignorância 

do licitante quanto aos custos e outras informações pertinentes à execução da 



 

proposta é um forte indicativo de que a execução do contrato é incerta ou dependerá 

de variáveis fora do controle do licitante.” 

 

Neste diapasão, os Tribunais de Contas vêm orientando que a 

Administração deve proporcionar ao licitante que demonstre a exequibilidade de sua 

proposta, o que foi amplamente proporcionado a empresa Bamex, que momento algum 

trouxe documentação capaz de comprovar a exequibilidade da proposta. Consolidando o 

posicionamento da Conte de Cortas da União nesse sentido, veio a Súmula nº 262/2010 – TCU 

que dispõem: 

 

 “O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93 

conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a 

Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua 

proposta.” 

 

Cabe destacar que a empresa BAMEX, apresentou uma planilha contendo 

algumas informações referentes a proposta, sem o condão de comprovar a exequibilidade da 

proposta, visto que a mesma é totalmente inviável, diante da rentabilidade da sua rede 

credenciada, ora informado em planilha, caracterizando um percentual de 12,00%, que serão 

cobrados dos postos de combustível, o que caracteriza uma margem inexequível e 

impraticável no mercado, o que acarretará prejuízo a essa Administração e comprometido 

ao atendimento e execução dos serviços juntos aos postos de combustíveis. 

 

Sendo assim, deve a presente Contratante realizar diligência para apurar 

tanto a exequibilidade da proposta, quanto a suposta rentabilidade de 12% informada pela 

Bamex. 

 

Cabe destacar que, mesmo a empresa Bamex não tendo demonstrado a 

exequibilidade da proposta, isto não quer dizer que o mesmo se aplica às demais licitantes, 

uma vez que são empresas de capacidade financeira distintas. O fato de apresentarem 

propostas parecidas não significa que ambas suportam executar a referida oferta. 

 



 

 Por ser uma empresa de grande porte e com diversos contratos celebrados 

com a Administração Pública, a Prime consegue executar o contrato de forma eficiente, ainda 

que utilizando de uma alta taxa de desconto. 

 

Por exemplo, a Prime possui contrato com a Procuradoria da República em 

Rondônia, EMBRAPA, entre diversos outros clientes estaduais e municipais no estado de 

Rondônia. Assim, já possui rede consolidada e consegue executar altos descontos. O mesmo 

não pode ser dito pela empresa arrematante. 

 

Uma vez constatada a manifesta inexequibilidade da proposta por parte da 

Bamex, bem como a não comprovação posterior, deve-se proceder com a 

DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE.   

 

Além de ser plenamente ilegal classificar a proposta que não teve a 

exequibilidade comprovada, continuar nessa ilegalidade e firmar contrato com a mesma é 

colocar em risco a execução contratual. 

 

Diante de todos esses fatos, o aceite de propostas SEM COMPROVAÇÃO 

da exequibilidade é ato irregular e ilegal, conforme previsto no edital. Como a empresa 

Bamex não comprovou que sua proposta é exequível, compete ao pregoeiro proceder com a 

desclassificação, conforme prevê o edital. 

 

Sendo assim, não resta alternativa que não a de seguir as determinações do 

edital (princípio da vinculação ao instrumento convocatório) e desclassificar a Recorrida por 

não comprovar a exequibilidade da sua proposta.  

 

2.3. DO RISCO FINANCEIRO DA CONTRATAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE 

INFORMAÇÕES CONSTANTES NO BALANÇO  

 

Outra ilegalidade quanto a habilitação da licitante BAMEX é que o balanço 

patrimonial apresentado contém informações que colocam em risco a futura contratação.  

 

Sabe-se que para contratar com a Administração Pública deve-se comprovar 

a boa saúde financeira da empresa para suportar o contrato. Para isso, não basta a pura e 



 

simples apresentação do documento, como sendo um item de “check-list”, onde se marca que 

referido documento foi apresentado. 

 

Pelo contrário, a exigência de Balanço Patrimonial serve, justamente, para 

analisar os dados nele constantes. Não fosse assim, exigir-se-ia apenas o COMPROVANTE de 

entrega do Balanço junto ao SPED, ou apenas o Termo de Abertura e de Encerramento para 

comprovar que tal documento existe. 

 

Neste sentido, é imprescindível realizar a análise literal do Balanço 

Patrimonial, a fim de constatar que a licitante possui condições financeiras de suportar a 

contratação. 

 

A empresa PRIME, após detida análise, verificou que o Balanço Patrimonial 

apresentado possui informações de risco constantes no Balanço Patrimonial, quais sejam: 

 

- Ausência de Software; 

- Índices de liquidez deficitários. 

 

Inicialmente, cabe destacar que em análise ao balanço, verifica-se que o 

referido documento não apresenta no imobilizado o grupo intangível onde são registrados o 

software da empresa, indicando que a Recorrida não possui software próprio para controle e 

gerenciamento das operações dos clientes. 

 

De tal modo, entende-se que a empresa fará a subcontratação, o que é vedado 

pelo Edital, sendo inclusive motivo para rescisão contratual: 

 

“14. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

(...) 

g) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidas no edital, no contrato ou pela Fiscalização do(s) 

CONTRATANTE(S);” 

 

Ademais, o Edital visando proteger a Administração Pública de contratar 



 

com empresas que não possuem boas condições financeiras, trouxe em seu item 8.5.3, alguns 

requisitos financeiros: 

 

“8.5.3. Com base nos dados constantes no Balanço Patrimonial apresentado, a 

Comissão Permanente de Licitação juntamente com setor contábil da contratante 

verificará se a licitante atende aos seguintes requisitos: 

 

a) Comprovar o Índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior a 1,0 (um), 

obtido a partir de dados do Balanço anual, através da seguinte fórmula: 

ILC = ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE 

 

b) Patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor da 

contratação.” 

 

Ocorre que, conforme pode ser verificado no Balanço Patrimonial da Bamex, 

ora Recorrida, nota-se várias inconsistências e índices deficitários que devem ser analisados 

pelo Órgão Contratante, visto que a falta de confiabilidade no referido documento, pode 

acarretar riscos a Administração Pública. 

 

De modo a comprovar as suas alegações, a Recorrente traz abaixo uma tabela 

criada após análise do balanço, contendo alguns índices de liquidez da empresa Bamex que 

merecem ser melhor avaliados pelo Órgão Contratante: 

 

 



 

 

Como dito alhures, a análise do Balanço Patrimonial não pode ser trivial, 

devendo ser realizado por profissional da área, no caso, contador. Inclusive, havendo 

necessidade de apresentação de outros documentos par embasar a análise financeira-contábil, 

deverá ser promovida diligência junto a licitante BAMEX, para apresentar o que lhe for 

solicitado para instrução da análise. 

 

Sendo assim, não basta a apresentação do documento para considerá-lo apto 

para comprovar a qualificação econômico-financeira da licitante. Deve haver constatação dos 

dados aportado no documento frente a importância financeira pretendida na contratação. Por 

isso, a habilitação sem referida análise é prematura, pois, sequer ponderou o balanço 

patrimonial em sua forma literal (informações lançadas no documento). 

 

Deve, no mínimo, ser encaminhado o documento correspondente a 

qualificação econômico-financeira da licitante para o departamento competente para realizar 

análise técnica e emissão de parecer quanto ao atendimento ou não, das exigências do edital. 

 

3. - DAS ALEGAÇÕES FINAIS 

 

 

Por todo o exposto, resta claro o não atendimento integral das regras do 

edital, fato que impede a licitante BAMEX carregar o título de vencedora do certame. 

 

Neste sentido, o próprio instrumento convocatório determina que a não 

comprovação da habilitação gera, obrigatoriamente, a desclassificação e inabilitação deste 

licitante, conforme as cláusulas abaixo transcritas: 

 
“A empresa que não apresentar a documentação exigida neste Edital e que não 
atender as condições previstas no ITEM 8 – DA HABILITAÇÃO, será considerada 
INABILITADA. “ 
 

Os textos da lei e do edital são claros ao determinar a inabilitação de licitante 

que não atender as condições impostas para participação, como no presente caso. 

 

A lei não concede ao administrador, servidor público, neste inclui o 

Pregoeiro, margem para interpretação, porquanto deve fazer somente o que a lei determina, e 



 

neste caso, a inabilitação da licitante que não apresentou todos os documentos exigidos no 

edital. 

 

Para que o processo seja devidamente homologado, faz-se necessário a 

verificação não só dos atos da Administração Pública, mas se todos os procedimentos foram 

realizados dentro da legalidade e se todos os documentos da licitante vencedora foram 

apresentados conforme exigido no edital. 

 

Desta forma, amparada nos princípios que regem os atos da Administração 

Pública, espera-se pela inabilitação da empresa BAMEX. 

 

4. – DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto, requer-se do Pregoeiro da Federação das Indústrias do 

Estado De Rondônia - FIERO, que receba o presente RECURSO, e que considerando os seus 

termos julgue-o procedente, de modo a: 

 

1. Inabilitar a licitante BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO 

EMPRESARIAL EIRELI, que apresentou certidões vencidas e 

documentação precária relativa a qualificação econômico-

financeira, incapazes de declará-la vencedora do certame, bem 

como não comprovou a exequibilidade da proposta. 

 

Na remota e absurda hipótese de indeferimento do Recurso apresentado 

pela Recorrente, solicita-se cópias dos autos do processo licitatório, para que desse modo 

possam ser tomadas as medidas judiciais cabíveis e comunicar o ocorrido aos órgãos de 

fiscalização externos (Ministério Público e Tribunal de Contas). 

 

Termos em que pede deferimento. 

Santana de Parnaíba/SP, 25 de novembro de 2022. 

 

 

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 

Jean Mario Santos Ferreira – OAB/SP nº 471.792 
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