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AO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE – MG 

 

 

Ref. Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2020 

 

Processo nº 04.000.535.20.95 

 

 

 

 

 

 

A empresa JETHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA, Inscrita no CNPJ sob o nº 34.027.398/0001-71, 

sediada a Rua Paula Freitas, 33, Nossa Senhora Aparecida, Cidade de Francisco 

Beltrão, Estado Paraná, telefone (46) 2601-1345 / (46) 2601-1394, e-mail para 

contato: comercial01.jethamed@gmail.com, possuidora da Inscrição Estadual nº 

90818396-78, por intermédio do seu representante legal Sra. JERUSA 

APARECIDA PITT BASEGGIO, portadora do documento de Identidade nº 

9.273.377-7, inscrito no CPF sob o nº 054.562.379-03,vem, mui respeitosamente 

perante Vossa Senhoria, com fulcro no art. 44, §1º do Decreto 10.024/2019, 

interpor 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO  

 

Em face à decisão que, sem fundamentação legal, julgou fracassados 

os itens 2, 8 e 9 do edital de pregão eletrônico em epígrafe. 

 

I - SÍNTESE 
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Trata-se de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto é 

Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para atender a 

demanda do município de Belo Horizonte. 

 

Conforme se verifica, a Recorrente manifestou a intenção de recurso 

em face a ausência de motivação na decisão que julgou fracassados os itens de nº 

2, 8 e 9 o processo licitatório epigrafado.  

 

Máxima vênia, a decisão proferida pelo pregoeiro deve ser revista, 

pelos seguintes motivos. 

 

II – DA TEMPESTIVIDADE 

 

  Inicialmente, salienta-se que, nos termos do art. 44, §1º do Decreto 

nº 10.024/2019, cabe recurso administrativo no prazo de 3 (três dias) da decisão 

que ocorreu em data de 18/12/2020. 

 

  Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

do vencimento. No entanto, os prazos só se iniciam e vencem em dias de 

expediente do órgão ou entidade pública. 

 

  No caso em tela, sendo dia 18/12/2020 uma sexta-feira, o prazo 

iniciaria no sábado, 19/12/2020, porém, como não se trata de dia de expediente 

da prefeitura Municipal de Belo Horizonte, o mesmo prorroga-se para o primeiro 

dia útil subsequente, ou seja, 21/12/2020, sendo que o prazo final para 

interposição das razões ocorre em 23/12/2020. 

 

  Demonstrada, portanto, a tempestividade do presente recurso. 

 

III -  AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO 
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 O art. 50 da Lei 9.784/99 que dispõe sobre processos 

administrativos, prevê claramente: 

 

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser 

motivados, com indicação dos fatos e dos 

fundamentos jurídicos, quando: 

I – neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 

II – imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 

III – decidam processos administrativos de concurso ou 

seleção pública; 

IV – dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo 

licitatório; 

V – decidam recursos administrativos; 

VI – decorram de reexame de ofício; 

VII – deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a 

questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e 

relatórios oficiais; 

VIII – importem anulação, revogação, suspensão ou 

convalidação de ato administrativo. 

 

 Ocorre que, diferentemente da previsão, a decisão ora 

recorrida foi tomada sem qualquer motivação, deixando de relatar os fatos e 

motivos legais que fundamentassem o parecer. 

 

 De início cumpre informar que os valores propostos pela 

Recorrente referente aos itens 2, 8 e 9 estão ABAIXO do valor da tabela do CMED, 

conforme se demonstra através das imagens abaixo colacionas: 
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 O valor do PMVG deve ser dividido pelo quantitativo da 

embalagem, no caso da Água para Injetáveis, divide-se por 200, chegando ao 

montante unitário de R$ 0,502, estabelecido pelo CMED, sendo que o lance 

ofertado pela Recorrente foi ABAIXO do estabelecido, no valor de R$ 0,303. 

 

 Já em relação aos itens 8 e 9, tratando-se do medicamento 

Metildopa, o valor unitário estabelecido pelo CMED é de R$ 0,413: 
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 Em relação a estes medicamentos, o valor ofertado pela 

Recorrente foi de R$ 0,364 e 0,379, ou seja, ambos também estavam abaixo do 

valor, se enquadrando perfeitamente ao disposto pela cláusula 12.2.11 do Edital 

de Pregão Eletrônico nº 33-2020, que prevê: 

 

12.2.11. O preço ofertado deve ser igual ou menor 

que o Preço de Fábrica, conforme lista de preços 

publicados pela Câmara de Regulação do Mercado 

de Medicamentos (CMED) vigente na data da disputa 

de preço; 
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 No entanto, mesmo a proposta da Recorrente sendo a mais 

vantajosa para a Administração, e estando abaixo dos parâmetros 

estabelecidos pelo CMED, o nobre pregoeiro desclassificou a Recorrente 

entendendo que seu “lance não atendia o interesse da Secretaria”.  

 

 Assim, passou a convocar os segundos colocados, no entanto, 

nenhum pôde assumir os itens, visto que o preço já se encontrava muito inferior. 

 

 Portanto, ante todo o demonstrado, verifica-se que a decisão 

proferida pelo Pregoeiro, que julgou os itens fracassados, não deve prosperar, 

visto que a Recorrente atende a todos os requisitos para a participação do 

certame, tendo demonstrado também que sua proposta é a mais vantajosa para o 

órgão público. 

 

 Uma licitação pode ser fracassada, segundo a Lei 8.666/93, 

quando os licitantes não preenchem os requisitos necessários em alguma etapa 

do processo, ou seja, quando estes são inabilitados ou desclassificados do 

certame. 

  

 Os motivos são diversos, pode ser porque o licitante não 

atendeu qualquer requisito do edital, assim como a falta de uma certidão ou 

atestado de capacidade técnica, o que não ocorreu no caso da Recorrente. 

 

 Ou seja, verificando-se todo o procedimento licitatório em 

epígrafe extrai-se que a Recorrente não se enquadra em nenhuma justificativa 

para desclassificação, não devendo prosperar a decisão do pregoeiro 

fundamentada apenas no argumento de que o “lance não atende o interesse da 

Secretaria”, sendo que o lance ofertado pela Recorrente encontra-se de 

acordo com a regulamentação do próprio Edital de Pregão Eletrônico 

nº 033/2020. 
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 O princípio da motivação do ato administrativo exige do 

Administrador Público especial cautela na instrução do processo, sob pena de 

nulidade, conforme assevera Maria Sylvia Zanella di Pietro: 

 

"O princípio da motivação exige que a Administração 

Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas 

decisões. Ele está consagrado pela doutrina e pela 

jurisprudência, não havendo mais espaço para as velhas 

doutrinas que discutiam se a sua obrigatoriedade 

alcançava só os atos vinculados ou só os atos 

discricionários, ou se estava presente em ambas as 

categorias. A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer 

tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária 

para permitir o controle de legalidade dos atos 

administrativos". (in Direito Administrativo, 24º ed., 

Editora Atlas, p. 82). 

 

 Diferentemente disso, o ato administrativo ora recorrido não 

encontra-se devidamente motivado, em clara inobservância à Lei. 

 

 O ato deve ser imediatamente revisto, sendo declarado nulo, 

visto que a Recorrente atende a todas as condições edilícias, não havendo 

justificativa para a sua desclassificação e posterior fracasso da licitação em 

relação aos itens de nº 2, 8 e 9, visto que o valor de todos estão abaixo do previsto 

pelo CMED. 

 

IV - PEDIDOS 

 

 Ante o exposto, requer: 

a) O recebimento do presente recurso, em seu efeito suspensivo, para que ao 

final seja julgado totalmente procedente para fins de rever a decisão que 
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julgou os itens 2, 8 e 9 do edital em epígrafe fracassados, declarando a 

nulidade de todos os atos praticados, declarando a Recorrente vencedora. 

b) Não sendo alterada a decisão recorrida, requer o imediato 

encaminhamento à Autoridade Superior, nos termos do art. 109, §4º da 

Lei 8.666/93. 

 

 Nestes termos, pede e espera o deferimento. 

 

 

 

 

 

                                                  Francisco Beltrão/PR, 22 de dezembro de 2020. 

 

 

___________________ 
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