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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 31229/2021. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2021 

 

 

 

Ilmo. Sr.  

Pregoeiro  

Prefeitura Municipal de Balsas  

Balsas - MA. 

 

 

Contrarrazões em desfavor ao Recurso Interposto pela Empresa NEW 

LIFE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI 
 

 

CONTRARRAZÃO 

 

 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 60/2020  

 

Prezado Senhor, 

 

                  A empresa SALUT HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 25.210.848/0001-76, 

sediada em RUA LORETO, 200 BAIRRO NAZARÉ – BALSAS-MA, por intermédio 

de seu representante legal Sr(a) JOINA DE CÁSSIA MENDES SOARES, portador(a) 

da cédula de identidade nº 117209899-6 GEJSPC-MA e do CPF nº 000.146.183-46, 

Vem respeitosamente apresentar suas CONTRARRAZÕES em desfavor ao RECURSO 

interposto pela a empresa NEW LIFE COMÉRCIO DE MEDICAMENTO EIRELLI. 

 

DOS FATOS 

 

             A empresa NEW LIFE COMÉRCIO DE MEDICAMENTO interpôs, sem 

fundamentação real, dois recurso contra a empresa recorrida alegando que o 

Pregoeiro(a) não observou algumas irregularidades, e com isso colaborou na prática de 

ato manifestadamente ilegal e como consequência a empresa recorrida ofertou PREÇO 

INEXEQUÍVEL.  

           A empresa recorrente apresentou um recurso sem conexão dos fatos e com isso 

está difícil fazer uma contrarrazão razoável, vejamos: 

          A empresa recorrente interpôs recursos na plataforma do PORTAL DO 

COMPRAS PÚBLICAS para o item 05 e para o item 25 e, no entanto, está fazendo 

suposições falaciosas é para o item 88 e para o item 727, alegando que o preço dos dois 
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últimos itens está com um desconto a acima de 70% e cita ainda, que existe uma nota 

fiscal em anexo que comprovaria a INEXEQUIBILIDADE dos dois itens citados, mas 

não anexou a tal nota fiscal.   

             Diante ao exposto acima, observando o Recurso da Empresa recorrente, 

conclui-se que os referidos recursos narram os acontecimentos de forma contraditória, 

sem conexão e está difícil saber se a intenção dos recursos é para os dois itens (05 e 25) 

que receberam as intenções dos recursos na plataforma do portal do COMPRAS 

PÚBLICA ou para os dois itens (88 e 727) que a empresa alega que estão com os preços 

INEXEQUÍVEIS. 

        Todavia, como o pregão é eletrônico e está usando a plataforma digital do 

PORTAL DO COMPRAS PÚBLICAS, vamos considerar que os recursos são válidos 

para os itens 05 e 25 os quais receberam os dois recursos na plataforma. 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

          A empresa Salut Hospitalar Ltda participou da sessão pública apresentando 

sua  proposta de preço, seus lances de preços e sua  documentação de habilitação  de 

acordo aos termos do edital.  

             O pregoeiro(a) tem toda liberdade e o dever de questionar qualquer ato ilegal do 

certame. No entanto, ele não questionou nenhum ato da empresa recorrida porque a 

mesma não comenteu nenhum ato de ilegalidade em sua habilitação e nem ofertou preço 

inexequível, Vejamos:  

                 

               8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do 

preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus 

anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do 

Decreto n.º 10.024/2019; 

                   

              8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou 

que apresentar preço manifestamente inexequível; 

                  

              8.3.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração; 
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               E mais, o item 8.4 do edital relata que: Qualquer interessado poderá requerer 

que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, 

devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

 

                No entanto, a empresa recorrente fez alegações fantasiosa e sem 

fundamentação de prova que o item 05 e o item 25 estão com preço inexequível e 

com objeto de fundamentar suas alegações fantasiosa e confundir a CPL, cita que 

anexou uma nota fiscal que comprovaria a tal “Inexequibilidade” mas não a anexou 

na plataforma porque essa nota fiscal não existe; 

 

           Contudo, a empresa recorrida esta ciente que todos os preços ofertados estão 

de acordo aos preços praticado no mercado e que o preço ofertados também já inclui 

todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, 

inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da contratação e também está ciete das sanções e 

penalidades administrativa presente no item 23.4 do edital do certame. 

 

DO PEDIDO 

 

                 No presente caso, não pode a Administração prestigiar aquele que 

apresentou preços com valores superiores aos seus concorrentes e nem prestigiar 

aqueles que apresentaram preços mais elevados, caso isso ocorra a Administração fere 

de morte o art. 4º Inciso X da Lei Federal nº 10.520/2002. 

 

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada 

com a convocação dos interessados e observará 

as seguintes regras: 

 

 X - para julgamento e classificação das 

propostas, será adotado o critério de menor 

preço, observados os prazos máximos para 

fornecimento, as especificações técnicas e 

parâmetros mínimos de desempenho e qualidade 

definidos no edital; (grifo nosso) 

 

            Ainda, a recorrente não apresentou qualquer evidência que corroborasse suas 

alegações. Seu recurso apresenta-se muito mais como libelo acusatório do que como 

recurso propriamente dito.  

 

             Destarte, tal RECURSO ofertado pela a empresa NEW LIFE COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS EIRELLI não merece prosperar. 
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              Além do mais o Tribunal de contas da união tem se posicionado da seguinte 

forma: 

 

            No pregão, em sua forma eletrônica, não se exige a apresentação de 

composição unitária dos custos dos serviços a serem contratados, mas a 

apresentação, entre outros elementos, de orçamento detalhado. 

 

Acórdão 158/2015-Plenário | Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES 

 

        É ilegal a desclassificação de licitantes pela apresentação de propostas que 

contenham preços considerados inexequíveis, sem que antes lhe seja facultada a 

oportunidade de apresentar justificativas para os valores ofertados. 

 

Acórdão 1720/2010-Segunda Câmara | Relator: ANDRÉ DE CARVALHO 

 

             Tendo em vista ao fatos elencados acima e as razões do direito, a empresa 

recorrida requer que o RECURSO interposto pela empresa recorrente  seja julgado 

IMPROCEDENTE  

 

Balsas-MA, 20 de Dezembro de 2021 

 

 

 

 
 
 
 

_____________________________________ 
Salut Hospitalar LTDA 

Representante Legal: Joina de Cássia Mendes Soares 

RG/CPF: 117209899-6 GEJSPC-MA/000.146.183-46 

Sócia/Administradora 

 
 

 

 

 

mailto:saluthospitalar@yahoo.com

		2021-12-20T09:19:56-0200
	JOINA DE CASSIA MENDES SOARES:00014618346




