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ILUSTRÍSSMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO.

Ref.: Edital de Pregão Eletrônico n° 60/2021.
Processo Administrativo de n° 31229/2021.

NEW LIFE COMERCIO DE MEDICMENTOS EIRELLI, pessoa
jurídica de direito privado, portadora do CNPJ de n°29.316.592/0001-37, com
endereço comercial na Avenida Governador Luiz Rocha, n° 12, na cidade de
Balsas/MA, por seu representante legal infra assinado, tempestivamente, vem, com
fulcro na Lei n° 10.520/2002 e Lei n° 3.555/2000, bem como também da Lei n° 8666
/ 93, à presença de Vossa Senhoria, a fim de interpor:

RECURSO ADMINISTRATIVO

Contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que contemplou os
lances de Licitantes que juntaram documentação irregular, demonstrando os motivos
de seu inconformismo pelas razões a seguir articuladas:

I-DOS FATOS SUBJACENTES

Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional
susografado, a recorrente veio dele participar com a mais estrita observância das
exigências editalícias.

No entanto, o douto Pregoeiro contemplou alguns itens do presente certame
as Empresas SALUT HOSPITALAR LTDA, HOSPEMED EIRELI e AR DE
ABREU, mesmo estando presente as irregularidades a seguir apontadas.

Ocorre que, essa decisão não se mostra consentânea com as normas legais
aplicáveis à espécie, eomo adiante ficará demonstrado.

H - AS RAZÕES DA REFORMA

O Pregoeiro ao eonsiderar ao contemplar as referidas Empresas não
observou algumas irregularidades, corroborando na prática de ato manifestamente
ilegal.
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A priori, a Recorrente ratifica que diante do principio da lisura, busca
somente a clareza e transparência do presente processo licitatório.

I) Considerações sobre a Empresa AR DE ABREU:

Apresentou o Balanço Patrimonial incompatível com sua classificação de EPP,
uma vez que seu faturamento no ano de 2020 possui como receita operacional o
quantitativo de R$ 6.863.294,23 (seis milhões oitocentos e sessenta e três mil
duzentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos), ultrapassando a receita
permitida da EPP, ainda no ano de 2020, mesmo com suas deduções, como bem
podemos visualizar no balanço patrimonial.

DO ENQUADRAMENTO DAS EPPS

A empresa não se enquadra mais como empresa de pequeno porte, apesar de
declara no processo, como demostraremos a seguir:

A definição do enquadramento está disciplinada nos incisos I e II do artigo 3°
da Lei 123/2006, observe:

Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas
ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art.
966 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I- no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita
bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);
e

n - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta
mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e
oitocentos mil reais).

Veja que o artigo é explicito que a caracterização do enquadramento das
pequenas empresas se faz por sua receita bruta anual, ou seja, considera-se o que o
teto máximo é de R$ 4.800.000,00.

Acerca do assunto, o jurista Jonas Lima leciona:

"Em meio à essa discussão, o Brasil simplificou os conceitos para apenas
microempresa e empresa de pequeno porte, em razão da "receita bruta" anual,
embora haja a distinção entre microempresa e empresa de pequeno porte (de acordo
com os valores indicados)" (in Licitações à Luz do Novo Estatuto da Microempresa,
Campinas, SP; Servanda Editora, 2008, p. 44). Portanto não resta duvidas sobre o



desenquadramento da empresa , perdendo assim os privilégios estabelecido pela LC
123/2006. Ainda sobre a declaração apresentada:

Acórdão 1797/2014-Plenário 84

"A simples participação de licitante como microempresa ou empresa de pequeno
porte, amparada por declaração com conteúdo falso, configura fraude à licitação e
enseja a aplicação das penalidades da lei. Não é necessário, para a configuração do
ilícito, que a autora obtenha a vantagem esperada."

2) Considerações quanto a INEXEOÜIBILIDADE DOS PREÇOS
OFERTADOS PELA EMPRESA SALUT.

Conforme ;

^  .y' Art. 48. Serão desclassificadas:
(...) II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos
dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
são compativeis com a execução do objeto do contrato, condições estas
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.

Neste sentido, tem-se o subitem 8.3.2 do Edital: considera-se preço
manifestamente inexequível, para fms de desclassificação, aquele que o licitante não
comprove a sua viabilidade, quando contestada. (Pregão presencial e eletrônico:
manual de implantação, operacionalização e controle. 2. ed. rev. e atual., nos termos
do Estatuto das Microempresas (Lei Complementar n° 123/06). "[...] A AFERIÇÃO
DA EXEQÜIBILIDADE DE PREÇOS É TAREFA MINUCIOSA, NA MEDIDA
EM QUE EXIGE DO PREGOEIRO E EQUIPE ATENÇÃO QUANTO AOS
PREÇOS E TAMBÉM QUANTO Ã FORMA COMO OS LANCES SÃO DADOS
EM SESSÃO

Não são raras as vezes em que, logo após a assinatura do contrato, o licitante
solicita reequilíbrio, sob argumento de alteração imprevisível nos insumos da
produção, motivo este que fica desacreditado em tempos de estabilidade econômica.
Da negativa por parte da Administração decorre uma relação contratual ruim, de
discussões, de atrasos nas entregas e toda uma série de dissabores,"

Portanto, diante da acusação da inviabilidade do preço ofertado pela Recorrida
é DEVER DESTA ADMINISTRAÇÃO EXIGIR QUE SE COMPROVE A
EXEQÜIBILIDADE DA PROPOSTA, caso contrário, restaria evidente a violação às
exigências editalícias, dispondo o edital de meros requisitos ilustrativos, sem eficácia
alguma, além do provável prejuízo a esta administração.

Contudo, o mínimo que se deve exigir é que diante da denúncia de algum
licitante, a Administração, então provocada, exija que o licitante questionado
demonstre a exequibilidade de sua oferta, caso contrário, os dispositivos do ato

í



convocatório em nada vinculariam ou obrigariam os participantes, podendo,
inclusive, a atitude complacente do julgador incitar fiituras condutas reprováveis.

Ora, evidente que proposta com valores inexequíveis pressupõe a existência de
interesses escusos, salvo motivação relevante do licitante. Ou ainda, a apresentação
de preço inviável reflete o fato de a licitante não haver cotado produto nos conformes
do edital. Conforme demonstrado, a Lei 8.666/93, em seu artigo 48, é clara ao definir
propostas com preços manifestamente inexequíveis como aquelas que não
demonstrem sua viabilidade através de documentação pertinente. Diante deste
preceito, evidente a obrigação deste julgador a exigir a documentação que demonstre

■ devidamente a viabilidade do preço ofertado pela licitante. Pois a itens que chegaram
a mais de 70% (por cento) do valor estimado, exemplo dos itens 727, 88, conforme
nota fiscal em anexo .entre muitos outros que ultrapassam o limite de 40% (por
cento) praticado pela administração, que sempre adotou, tal medida zelando pela

^  lisura do processo licitatòrio.
Sobre o Edital:

8.4. 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

2) Considerações quanto a EMPRESA HOSPMED EIRELI,

A empresa deixou de apresentar a AFE de CORRELATOS conforme o iten
9.11.1:

Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), para empresas do
ramo de atividade de que trata o objeto desta licitação, expedida pela ANVISA
e cópia legível de sua publicação no Diário Oficial da União atualizada,
conforme a RDC n° 16/2014 do Ministério da Saúde, exigida das empresas que
realizam as atividades de armazenamento, distribuição, embalagem, expedição,

(  } exportação, extração, fabricação, fracionamento, importação, produção,
purificação, reembalagem, síntese, transformação e transporte de
medicamentos e insumos farmacêuticos destinados a uso humano

III-DOPEDroO

Na esteira do exposto, requer-se:

a) Seja julgado procedente o presente recurso, com efeito, para que
reconheça a ilegalidade da decisão hostilizada, como de rigor, A INABILITAÇAO
das empresas AR DE ABREU E HOSPMED EIRELI;

b) Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que Vossa Senhoria
Pregoeiro reconsidere sua decisão e que se diligencie a fim de apurar as alegações ora
impostas, em especial da composição de preços através de notas ficais de compra
datadas antes do certame, pra que seja comprovada ou não a exequibilidade do preços
ofertados pelas empresas SALUT HOSPITALAR EIRELI.



c) Caso resolva não acatar o pedido acima formulado, o que não espera
essa recorrente, se digne encaminhar as presentes razões de recurso à autoridade
superior competente;

Por fim, que defira de pleno direito os pedidos da Recorrente, por ser
questão da mais digna justiça.

Nestes Termos

P. Deferimento

Balsas (MA), 13 de Dezembro de 2021.

NAIARA ̂  g —Asanaijo digitalmenfe por NAIARA COSTA DE ARAÚJO:f ON^OBR, 0=ICP-Brasil. OUsSecretâcia da Receita Federa]
rdoBfáalJRFB, OU=RFB e-CPFA3. OU=(EM BRANCO).
V  2A. CN=NA1ARA COSTA DE ARAUJO;01424020360X/ \ w '• Fteâor BÚ sou o autor desta documento

r^l^ltoaçâo: sua tocafizaçâo de assínatora aqui

o1424O2O360_S?S&ií.ii'S?í='"'
NEW LIFE COMERCIO DE MEDICMENTOS F.TWFJ.T .T


