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ILUSTRÍSSIMO SENHOR GILDEONE SILVÉRIO DE LIMA — PREGOEIRO DA COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIÂNIA 

Pregão Eletrônico n° 090/2020 

Processo Administrativo n2  BEE 29720 

ASSUNTO: RECURSO ADMINISTRATIVO 

LOGFARMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA, já devidamente qualificado nos autos 

do processo licitatório, vem, à presença de Vossa Senhoria, apresentar o presente RECURSO 

ADMINISTRATIVO, em face da decisão que determinou a HABILITAÇÃO da empresa BRANET 

GESTÃO DE LOGÍSTICA EM SAÚDE LTDA, proferida em 24 de novembro de 2020, conforme consta 

da ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO, pelas razões de fato e direito a seguir 

apresentadas. 

I. 	DOS FATOS 

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, através do Edital do Pregão Eletrônico 

n° 90/2020, lançou a licitação objetivando a contratação de empresa especializada na gestão e 

operação de logística integrada e reversa para prestação de serviços de recebimento, conferência, 
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armazenamento, controle de estoque, separação, expedição, transporte e distribuição de todos os 

recursos materiais e patrimoniais utilizados nas Unidades da contratante, incluindo a 

disponibilização de toda infraestrutura operacional, tecnológica e de mão de obra qualificada. 

No dia 17/11/2020, foi realizada a sessão pública, com a etapa de lances, sendo 

que, após o devido andamento do procedimento licitatório, e após a etapa de desempate ficto, 

restou-se classificada a empresa BRANET GESTÃO DE LOGÍSTICA LTDA, passando-se, então, para a 

análise da documentação de habilitação. 

A equipe técnica do pregoeiro, então, ao analisar os documentos habilitatórios 

juntados pela BRANET, resolveu por habilitar a empresa no pregão eletrônico supracitado. 

Ocorre que os documentos apresentados possuem falhas insanáveis, uma vez que 

foram assinados por procurador, sendo que o Contrato Social da empresa estipula 

obrigatoriamente a assinatura de um dos sócios administradores, bem como os atestados de 

capacidade técnica não comprovam os objetos solicitados pelo Edital. 

Deste modo, a decisão pela habilitação é ILEGAL,  devendo ser decretada nula, 

inabilitando a BRANET GESTÃO DE LOGÍSTICA LTDA., conforme será exposto a seguir. 

II. DO DIREITO 

2.1 Da capacidade para assinatura 

A licitante BRANET apresentou SEUS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, COMO 

DECLARAÇÕES E PROPOSTA, assinados pelo Sr. Sônio da Rosa Scheper, o qual juntou procuração 

pública outorgada pela empresa BRANET. 

Ocorre que o Contrato Social da empresa BRANET exige que qualquer ato 

decorrente da administração da empresa, em especifico perante a órgãos públicos em processos 
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licitatórios, seja assinado por um dos administradores da empresa, não se permitindo a outorga de 

poderes para terceiros, conforme a cláusula 12@, 'a', abaixo reproduzida: 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Pelo presente instrumento a sociedade será administrada pelos 
sócios: THAISE MARCON CIRIMBELLI e PAULA FERNANDA DE OLIVEIRA OLIVO, todos acima 
qualificados com poderes e atribuições para administrar e representar a sociedade em conjunto ou 
isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, sendo autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social da empresa e/ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas, sócios administradores ou de 
terceiros, tais como avais, abonos, fianças ou outras obrigações de mero favor, estranhas aos 
interesses sociais. 

a) Para os atos normais decorrentes da administração da empresa - inclusive perante a 
qualquer órgão público elou particular, praticar os atos necessários e representar a 
empresa outorgante em licitações de todas as suas modalidades, tanto presencial como 
eletrônica, podendo tomar qualquer decisão durante todas as fases, inclusive apresentar 
declaração de que a empresa cumpre os requisitos de habilitação, formular verbalmente 
lances ou ofertas na etapa de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas nas 
etapas de lances, negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de 
interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente 
sobre a intenção de interpor recursos administrativos ao final da sessão, assinar a ata da 
sessão, propostas, contratos, prestar todos os esclarecimentos solicitados; usar os recursos, 

interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições - -será preciso a 

assinatura de auaiquer um dos administradores acima aualificados: 

Ora, a cláusula retromencionada é clara, ao exigir que um dos sócios assine 

qualquer ato direcionado à órgãos públicos, como representar a empresa em licitações, 

declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, etc. 

Não foi o que ocorreu. Os documentos apresentados foram todos assinados pelo Sr. 

Sonio da Rosa Scheper, o qual não é administrador da empresa, não possuindo, portanto, poderes 

para assinar sobreditos documentos. 

Deste modo, todos os documentos apresentados pelo Sr. Sônio da Rosa não 

possuem o poder de representar a empresa BRANET, devendo estes serem declarados nulos, e 

retirados do processo administrativo, inabilitando, portanto, a empresa. 

Ainda, não se pode argumentar que a cláusula 13a do Contrato Social autorizaria a 

outorga de procuração neste caso,  uma vez que, caso assim fosse, a cláusula 12, 'a' deveria fazer 

menção expressa a referida autorização, assim como existe na cláusula 12, 'b', abaixo transcrita: 
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b) para assinaturas de cheques, autorizações para transferências bancárias e demais atos não 
mencionados na cláusula seguinte, será necessária a assinatura da administradora THAISE 
MARCON CIRIMBELLI  ou PAULA FERNANDA DE OLIVEIRA OLIVO, tiüe:p.010.rão 
procuradores inveSikrerae poderes especiais e çiPe constantes das clatisülia'fra.d StiOnfr, 
inclusive para o fim de representá-la junto a estabelecimentos bancários é repartições 
públicas federais, estaduais, municipais e autárquicas 

Portanto, requer-se a inabilitação da empresa BRANET GESTÃO DE LOGÍSTICA LTDA 

do Pregão Eletrônico n° 90/2020. 

3.2 Da falta de comprovação de capacidade técnica 

O edital, em sua cláusula 9.12., traz a exigência de atestação técnica, requerendo 

das licitantes a comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível 

com o objeto da licitação 

A licitante BRANET GESTÃO DE LOGÍSTICA LTDA trouxe, em seus documentos de 

habilitação, diversos atestados tentando comprovar esta capacidade, porém, conforme 

verificaremos a seguir, nenhum dos atestados comprovam a expertise necessária para a 

habilitação no certame, senão vejamos. 

Primeiramente, cumpre ressaltar que a empresa BRANET, tentando fazer volume 

em seus documentos, e ludibriar a Comissão de licitação, ao juntar, por diversas vezes, os mesmos 

documentos. 

Neste sentido, a licitante juntou, POR DUAS VEZES, o mesmo atestado emitido pela 

Prefeitura de Balneário Camburiú, emitido em 05 de dezembro de 2018, bem como juntou, POR 

DUAS VEZES, o atestado apresentado pela Prefeitura de Florianópolis, que trata sobre o mesmo 

contrato, sendo que o segundo apenas traz o quantitativo do valor do estoque. 

Deste modo, avaliar-se-á cada atestado trazido pela empresa licitante, 

demonstrando sua plena inabilitação para a presente licitação. 

3.2.1. Do Atestado emitido pelo Município de Florianópolis 
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A Contratada juntou atestado emitido pela Prefeitura de Florianópolis, o qual 

menciona que a empresa iniciou a execução dos serviços em 14 de março de 2019, prestando os 

serviços desde aquela data em conformidade com as exigências legais e contratuais. 

Ocorre que referida informação é FALSA,  uma vez que, conforme documento 

juntado pela própria BRANET, esta apenas obteve a licença de Funcionamento de Empresa 

Nacional emitida pela ANVISA para os produtos Saneantes em 22 de abril de 2019, conforme 

reprodução abaixo; 

Dados do Cadastro 

Cadastro 14° 

3O&39&-1 
Data do Cadastro 

22/04/2019 
Situação 

AFWzij 
I-  do Processo 

25351.80480712018-01 
Cadastro 

3 - Saneantes 

Atividades / Ciasses 

Armazenar 

Saneante Domis. 

Distribuir 

Saneante Domis 

Expedir 

Saneante Domis. 

Transportar 

Saneante Domis. 
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Deste modo, ou a empresa iniciou os serviços apenas em 22 de abril de 2019, OU 

ESTA PRESTOU OS SERVIÇOS ILEGALMENTE, sem a autorização da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, em plena desconformidade com a legislação federal. 

Em ambos os casos, o atestado emitido pela Prefeitura de Florianópolis para a 

empresa BRANET contem dados falsos,  seja pelo início dos serviços incorreto, seja pela execução 

dos serviços sem a necessária documentação, devendo, em ambos os casos, o atestado ser 

considerado nulo. 

Além disso, como uma Prefeitura do porte de Florianópolis contrata empresa 

IRREGULAR para a prestação de serviços de tamanha importância. E ainda, atesta a mesma 

empresa com dados que comprovam a contratação irregular. 

Fato este que será devidamente encaminhado às autoridades competentes de 

todas as esferas e órgão de controle. 

Ainda, ao se analisar o atestado, verifica-se, ainda, que não constam do atestado 

400 entregas por mês, conforme exige-se o objeto da presente licitação, de modo que não há a 

plena comprovação dos serviços necessários, sendo este mais um motivo apto para inabilitar a 

empresa. 

3.2.2. Do Atestado emitido pelo Município de Balneário Camboriú 

O atestado emitido pela Prefeitura de Balneário Camboriú, conforme já mencionado 

anteriormente, fora juntado por duas vezes, com o fito de tentar ludibriar a comissão de licitação, 

sendo que a única diferença entre os atestados é que um está averbado pelo Conselho Regional 

de Administração, e o outro não. 

Deste modo, deve-se analisar apenas um dos atestados, verificando se este possui as 

características necessárias para a habilitação da empresa. 
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Neste ponto, verifica-se que não há o condão de comprovar a expertise da empresa. 

Primeiramente, pois o ATESTADO COMPROVA A EXECUÇÃO DE 9 MESES E 9 DIAS DE ATESTADO, 

e não de 12 meses, conforme requer-se o edital de licitação n° 90/2020. 

Deste modo, o edital como um todo, por não comprovar a execução dos serviços por 

12 (doze) meses, deverá ser desconsiderado pela Comissão de Licitação. 

Ainda, verifica-se que não há a comprovação de 400 entregas por mês, sendo que o 

atestado apenas indica que é realizado a entrega em 223 endereços distintos. 

Deste modo, o presente atestado também não comprova a habilitação técnica da 

empresa BRANET, a qual deverá ser inabilitada do presente certame. 

3.2.3. Do Atestado emitido pelo Município de Turvo 

O atestado juntado pela licitante BRANET e emitido pela cidade de Turvo possui objeto 

diverso do licitado, uma vez que traz a execução dos serviços de treinamento, implantação, 

suporte técnico, configuração, parametrização e customização de software para o controle de 

estoque. 

Deste modo, o objeto do atestado não condiz com o objeto da licitação, conforme 

item 9.12.1., abaixo transcrito: 

9.12.1. Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, em nome e a favor da empresa licitante, que comprove a sua aptidão para o 

desempenho de atividade pertinente e compatível em característica com o objeto da licitação, 

qual seja, "Contratação de empresa de prestação de serviços especializada na gestão e 

operação de suprimentos hospitalar e ambulatorial, com predomínio em fornecimento de 

medicamentos, material médico hospitalar, materiais odontológicos, cosméticos, e/ou 

saneantes, incluindo processos físicos, ferramenta informatizada e infraestrutura de Centro 

de Distribuição.  (g.n.) 

LogFarma Distribuição e Serviços Ltda. 
Rua Araçatuba, 426- CEP 09071-310 - Bairro Santa Maria - Santo André - SP 

Tel. (11) 4421-5242 / 4421-5244 - www.logfarma.com.br  



LOGFARMA 
LOGÍSTICA & GESTÃO 

Portanto, o edital não traz pertinência com o Pregão Eletrônico n° 90/2020, motivo 

pelo qual este não comprova a capacidade técnica da empresa licitante nos serviços licitados. 

Ainda, o atestado não comprova o controle de estoque de 1.189 itens, 400 entregas 

por mês e estoque mínimo de 2 milhões, assim como não comprova o fornecimento de materiais 

saneantes, odontológicos, médico-hospitalar, nem a existência de infraestrutura para acomodar o 

estoque. 

Por fim, ressalta-se que o edital traz como início da execução dos serviços maio de 

2017, e como fim da execução o dia 09 de dezembro, porém não indicando qual o ano, motivo 

pelo qual faz-se totalmente nulo o presente atestado, vez que torna-se impossível verificar o 

período de execução dos serviços. 

Ainda, e ad argumentandum tantum, mesmo que se entenda que os serviços foram 

prestados até 09 de dezembro de 2017, não se comprova a prestação dos serviços por 12 meses, 

não valendo, portanto, para comprovar a expertise da licitante no certame ora analisado. 

3.2.4. Do Atestado emitido pelo Município de Capivari de Baixo 

Por fim, o testado de Capivari de Baixo, assim como o atestado de Turvo, refere-se 

apenas a execução dos serviços de treinamento, implantação, suporte técnico, configuração, 

parametrização e customização de software para o controle de estoque, não possuindo qualquer 

compatibilidade com o objeto licitado. 

Ainda, o atestado também não comprova o controle de estoque de 1.189 itens, 400 

entregas por mês e estoque mínimo de 2 milhões, assim como não comprova o fornecimento de 

materiais saneantes, odontológicos, médico-hospitalar, nem a existência de infraestrutura para 

acomodar o estoque. 
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Por fim, cumpre ressaltar que o atestado do município e Capivari de Baixo não possui 

data de início da prestação dos serviços, demonstrando a plena nulidade deste, vez que não possui 

elemento imprescindível em atestados de execução de serviços. 

Deste modo, resta plenamente comprovada a falta de demonstração de capacidade 

técnica da empresa BRANET GESTÃO DE LOGÍSTICA LTDA, a qual deverá ser inabilitada do Pregão 

Eletrônico n° 90/2020 

II. DO PEDIDO 

Tendo em vista o acima apresentado, aguarda-se o conhecimento e provimento do 

presente Recurso Administrativo, para reformar a decisão recorrida, inabilitando-se a empresa 

Recorrida, BRANET GESTÃO DE LOGÍSTICA LTDA. 

Termos em que, 

pede deferimento. 

Santo André, 25 de Novembro de 2020 

Maximilian arin re an 

RG: 25.963.2 	SP/SP 

CPF: 793.278.695-91 
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