
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE 

BALSAS – MA,  

  

POR INTERMÉDIO DO(A) ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS – MA,  

Autoridade responsável pela condução do Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de 

Preços nº 060/2021 

 

Processo administrativo nº 31229/2021 

 

 

Contrarrazões ao Recurso interposto pela 

empresa New Life Comercio de 

Medicamentos EIRELLI em face 

habilitação da empresa A R DE ABREU 

LTDA. 

 

 

A R DE ABREU LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 

nº 10.464.744/001-10, NIRE nº 21200831591, com sede na Rua Firmino Gonçalves Pedreira 

nº 686, centro, na cidade de Timon – MA, CEP 65631-040, neste ato representada por seu 

sócio ADALBERTO ROCHA DE ABREU, brasileiro, casado, empresário, RG nº 990.863 

SSP/PI, CPF nº 398.279.333-53, com endereço residencial na quadra AN, lote 22, Terras 

Alphaville, na Cidade de Teresina – PI, vem a presença de Vossa Excelência, tempestivamente, 

exercendo o direito que lhe assegura o Art. 109, § 3º da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520, de 17 

de Julho de 2002, apresentar  

 

CONTRARRAZÕES  

 

Ao recurso interposto pela empresa licitante NEW LIFE COMERCIO DE 

MEDICAMENTOS EIRELLI, pelas razões a seguir aduzidas, requerendo a este ilustre 

Pregoeiro que sejam as presentes Contrarrazões de recurso recebida e processadas regulamente, 

requerendo a manutenção integral da decisão recorrida, bem como o seguimento das inclusas 



razões, a fim de que sejam apreciadas pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Balsas 

– MA, na qualidade de Autoridade Superior competente, a quem ora é requerida a confirmação 

do julgamento sob exame, alinhavado nos argumentos de fato e de direito a seguir 

demonstrados: 

 

RAZÕES QUE ENSEJAM A PRESENTE CONTRARRAZÕES DE RECURSO 

 

I – DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS  

 

Conforme mencionado acima, o Município de Balsas – MA publicou licitação 

na modalidade Pregão Eletrônico para registro de preços, a fim de obter a melhor proposta em 

relação ao fornecimento de medicamentos, correlatos, insumos para laboratório e aparelhos 

médico-hospitalares, visando suprir as necessidades das unidades de saúde: HOSPITAL DR. 

ROOSEVELT MOREIRA CURY - HBU, UPA-24HS, SAMU, FARMÁCIA BÁSICA, PSF, 

CAPS, DST/AIDS, HIPERDIA, IMUNIZAÇÃO E PROGRAMA DA MULHER AME, para 

atender pacientes usuários do SUS - Sistema Único de Saúde, no Município de Balsas/MA. 

 

Isto posto, realizada a sessão de abertura do Pregão Eletrônico nº 060/2021 

ocorrida em 22/11/2021, constatou-se que a empresa recorrida A R DE ABREU LTDA 

apresentou todos os documentos exigidos na Lei, no tocante a comprovação da sua qualificação 

jurídica, econômico-financeira e capacidade técnica para a prestação dos serviços. 

 

Além disso, restou declarada a empresa A R DE ABREU LTDA vencedora no 

certame, vez que apresentou os menores e melhores preços para a administração pública. 

 

Entretanto, Preclaro Julgador, a empresa New Life Comercio de 

Medicamentos EIRELLI interpôs recurso alegando em apertada síntese que a empresa A R DE 

ABREU LTDA não se enquadraria como empresa de pequeno porte, argumentando que o seu 

faturamento teria extrapolado os limites legais.  

 

Contudo, ante o erro do Recorrente na aplicação e interpretação da Lei nº 

8.666/93 e Lei Federal n.º 10.520/2002, a empresa recorrida vem por meio desta alicerçada na 

Legislação Pátria, na melhor Doutrina e nos Princípios Constitucionais da Legalidade, 



Moralidade, Publicidade, dentre outros, requerer o desprovimento do recurso e manutenção da 

decisão prolatada que habilitou a empresa A R DE ABREU LTDA, o que se faz com fulcro 

nos argumentos a seguir expostos: 

 

 

II – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

2.1 – DA CORRETA HABILITAÇÃO DA LICITANTE A R DE 

ABREU LTDA. 

 

Preclaro Julgador, concluído o julgamento das propostas apresentadas no 

Edital e verificando que os documentos apresentados pela recorrida atendiam as exigências 

contidas no Edital, a empresa New Life Comercio de Medicamentos EIRELLI sustenta em 

recurso que a empresa A R DE ABREU LTDA não possuiria a qualidade de empresa de 

pequeno porte. 

 

Cabe destacar, Douto Julgador, que a empresa A R DE ABREU LTDA 

apresentou todos os documentos exigidos no Edital, conforme documentos anexados que 

demonstram que a empresa preenche os requisitos legais. 

 

Nesse sentido, destaca-se que foi apresentada certidão simplificada atualizada 

da Junta Comercial do Estado do Maranhão, onde resta demonstrado que a licitante preenche 

os requisitos legais para obter tratamento de microempresa e empresa de pequeno porte, 

conforme reconhecimento da própria junta comercial. 

 

Desta feita, entende-se que a empresa recorrente pretende a todo custo 

inabilitar o licitante que além de apresentar toda a documentação exigida no edital, apresentou 

também o melhor preço para a administração pública. 

 

Ora, resta patente que a certidão simplificada atualizada da Junta Comercial do 

Estado do Maranhão atesta a regularidade da condição da empresa recorrida como sendo 

microempresa ou empresa de pequeno porte, tornando inócuas as alegações da licitante 

recorrente. 



 

Isto posto, tendo a empresa signatária apresentado a documentação 

exigida no Edital, restando comprovada a condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, torna-se patente que as alegações da empresa recorrente não possuem 

o condão de provocar a inabilitação da empresa signatária, posto que revela a existência 

de inconformismo sem embasamento legal ou fático a justificar a inabilitação da 

empresa recorrida, o que, caso fosse confirmado, poderia ensejar prejuízo para a 

Administração Pública, uma vez que não terá esta contratado com o preço mais viável 

economicamente. 

 

A par de tal situação, é que o Ordenamento Jurídico proíbe a Administração 

de agir de forma tão formalista, simplesmente desprezando a possibilidade de obter uma 

proposta que ofereça o menor preço. 

 

Nesse sentido, considerando que a Administração deve trabalhar no escopo de 

obter sempre o maior número de propostas possíveis, na busca da proposta mais vantajosa. 

Assim, não pode a Administração fechar os olhos às vantagens pecuniárias e decidir onerar 

desnecessariamente os cofres públicos por mero formalismo burocrático, cujo efeito prático 

não trará nenhuma vantagem, seja financeira, seja no exercício da atividade administrativa do 

Município. 

 

Diante de tais esclarecimentos, têm-se que a licitação deverá observar ainda, o 

que dispõe o Art. 3º , §1º, I da Lei nº 8.666/93, como abaixo se vê: 

 

 “Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 

com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 

§ 1o É vedado aos agentes públicos: 



 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem 

o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 

estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio 

dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 

específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 

3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;  

(...)” (Grifos nossos) 

 

Ademais, cumpre salientar que à observância universal ao princípio da 

vinculação ao Edital nos processos licitatórios é imperiosa, conforme podemos constatar pelos 

ensinamentos do Doutrinador Hely Lopes Meirelles1, senão vejamos: 

 

“A vinculação ao edital é principio 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 lei interna da licitação, e, como tal, 

vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração 

que o expediu.” 

 

Ainda no mesmo sentido, continua a lecionar com a mesma clareza que é 

peculiar ao doutrinador Hely Lopes Meirelles2, vejamos: 

 

“A vinculação ao edital significa que a Administração e os licitantes ficam sempre 

adstritos aos termos do pedido ou do permitido no instrumento convocatório da 

licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto à documentação, 

às propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras palavras, 

estabelecidas as regras do certame, tornam-se obrigatórias para aquela licitação 

                                                 
1  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros, 20ª Edição, pág. 249 e 250. 

2  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros, 20ª Edição, pág. 31. 



durante todo o procedimento e para todos os seus participantes, inclusive para o órgão 

ou entidade licitadora.” 

 

Diante disto, é possível constatar que o d. Pregoeiro agiu corretamente ao 

observar os critérios e os procedimentos previstos no Edital e na Lei para o julgamento da 

proposta de preços apresentada pela empresa signatária, bem como da documentação de 

habilitação, mormente quando verificada a ausência de qualquer irregularidade que pudesse 

ensejar a inabilitação da empresa. 

 

Nesse sentido é o julgado a seguir: 

 

“[...] 

Verifica-se, pois, que o vício reconhecidamente praticado pela ora recorrida, embora 

reflita desobediência ao edital, consubstancia-se tão somente irregularidade formal, 

incapaz de conduzir à desclassificação de sua proposta. Se de fato o edital é a “lei 

interna” da licitação, deve se abordá-lo ao caso concreto tal qual toda norma emanada 

do Poder Legislativo, interpretado-o à luz do bom senso e da razoabilidade, a fim de 

que seja alcançado seu objetivo, nunca se esgotando na literalidade de suas prescrições. 

Assim sendo, a vinculação ao instrumento editalício deve ser 

entendida sempre de forma a assegurar o atendimento o interesse 

público, repudiando-se que se sobreponham formalismos 

desarrazoados. Não fosse assim, não seriam admitidos nem mesmo os vícios 

sanáveis, os quais, em algum ponto, sempre traduzem infringência a alguma diretriz 

estabelecida no instrumento editalício. Desta forma, se a irregularidade praticada pela 

licitante vencedora a ela não trouxe vantagem, nem implicou desvantagem para os 

demais participantes, não resultado [sic] assim em ofensa à igualdade, se o vício 

apontado não interfere no julgamento objetivo da proposta, e se não se vislumbra 

ofensa aos demais princípios exigíveis a atuação da Administração Pública, correta é 

a adjudicação do objeto da licitação à licitante que ofereça a proposta mais vantajosa, 

em prestígio do interesse público, escopo da atividade administrativa. ”(RMS nº 

23.714/DF., rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 5.09.2000. DJ de 13.10.2000). 

(Grifos nossos) 

 



Como dito anteriormente, vê-se claramente que o fim principal ao qual o 

ordenamento jurídico se debruça, qual seja, a comprovação da aptidão econômica-financeira e 

técnica para contratação com a Administração Pública foi plenamente satisfeita, na medida que 

foi apresentada a proposta de preços da licitante de forma a permitir a análise da sua viabilidade 

pela administração pública, assim como foram apresentados todos os documentos de 

habilitação exigidos no edital, comprovando a empresa recorrida o preenchimento dos 

requisitos legais para ser declarada vencedora e habilitada no certame. 

 

III – DO PEDIDO  

 

Ante exposto, a licitante A R DE ABREU LTDA, Requer a Vossa Excelência: 

 

a) Tendo em vista os fatos narrados e as razões de direito acima aduzidas a 

signatária requer ao Douto Pregoeiro do Município de Balsas – MA que 

seja reconhecida e declarada a total improcedência do recurso ora 

impugnado e a manutenção integral da decisão sob exame, qual seja a 

decisão que declarou a habilitação da empresa A R DE ABREU LTDA, 

ante a constatação de que foram corretamente aplicados os critérios 

contidos na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, 

mantendo-se assim a habilitação da licitante A R DE ABREU LTDA, na 

forma da Lei; 

 

b) Outrossim, caso o recurso ora impugnado seja remetido para a Autoridade 

Superior, a empresa A R DE ABREU LTDA requer a apreciação das 

razões acima expostas, a fim de que seja confirmado o julgamento 

proferido originalmente pelo Douto Pregoeiro do Município de Balsas – 

MA, que promoveu a habilitação da empresa A R DE ABREU LTDA, por 

ser medida da mais pura e lídima JUSTIÇA! 

 

E. Deferimento. 

Teresina – PI, 15 de dezembro de 2021. 

 

 



________________________________________________________ 

A R DE ABREU LTDA 

CNPJ nº 10.464.744/001-10 

ADALBERTO ROCHA DE ABREU 

CPF nº  398.279.333-53 

Sócio 



Capital Social
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
Capital Integralizado
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

Dados do Sócio
Nome
ADALBERTO ROCHA DE
ABREU

CPF/CNPJ
398.279.333-53

Participação no capital
R$ 200.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato
Indeterminado

Dados do Administrador
Nome
ADALBERTO ROCHA DE ABREU

CPF
398.279.333-53

Término do mandato
Indeterminado

NIRE (Sede)
21200831591

CNPJ
10.464.744/0001-10

Data de Ato Constitutivo
24/07/2013

Início de Atividade
03/11/2008

Endereço Completo
Rua Firmino Gonçalves Pedreira, Nº 686, Centro - Timon/MA - CEP 65631-040

Objeto Social
46.44-3-01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE
INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA
DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 46.42-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO
PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 46.45-1-03 - COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 46.46-0-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 46.47-8-01 -
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS
ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4-08 -
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.49-4-99 - COMERCIO ATACADISTA DE
OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGO DE CUTELARIA,
ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS
SIMILARES ? PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES BRINQUEDOS DE
QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRONICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, OCULOS PARA NATACAO, PRANCHAS, ARTIGOS PARA
CACA, PESCA E CAMPING, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES) 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.61-3-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS,
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS,
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.69-9-99 - COMERCIO ATACADISTA DE
OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS 46.73-7-00 - COMERCIO ATACADISTA DE
MATERIAL ELETRICO 46.84-2-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE (ALCOOL ETILICO, SODA CAUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGENIO, AGUA DESTILADA, ELEMENTOS NAO-
PETROQUIMICOS OU CARBOQUIMICAS, ESSENCIAS NAO MANIPULADAS PARA PERFUMES, PETROQUIMICOS BASICOS E INTERMEDIARIOS
AMONIA, ETENO, BENZENO, UREIA, CLORETO DE VINILA, - O COMERCIO ATACADISTA DE ADITIVOS PARA COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES, - O COMERCIO ATACADISTA DOS PRODUTOS FARMOQUIMICOS TAIS CARGAS E PREPARADOS PARA EXTINTORES DE
INCENDIO, FLUIDOS PARA ISQUEIROS, ARTIGOS PIROTECNICOS, ALVEJANTES E DETERGENTES INDUSTRIAIS, FOSFORO DE
SEGURANCA, ADESIVOS) 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 -
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.56-3-00 - COMERCIO VAREJISTA
ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 47.59-8-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA,
BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES ? PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS
DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES) 47.61-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS ESPORTIVOS 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 49.30-2-01 -
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 49.30-2-02 - TRANSPORTE
RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 6810-2/02
ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS.

Porte
ME (Microempresa)

Prazo de Duração
Indeterminado

Nome Empresarial: A R DE ABREU LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: MAC2101618160

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
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Último Arquivamento
Data
19/11/2021

Número
20211402966

Ato/eventos
310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE
INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

Situação 
ATIVA
Status 

SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/12/2021, às 14:18:12 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código QJDFCPGS.

Ricardo Diniz Dias 
Secretário Geral

MAC2101618160

Nome Empresarial: A R DE ABREU LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: MAC2101618160

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Continuação

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
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