
OBJETIVA – Produtos e Serviços p/ Laboratórios Ltda 
CNPJ: 05.895.525/0001-56 

I.E. 10.366.159-0 

Rua Presidente Rodrigues Alves, 66 – Jd. Presidente – Goiânia - GO 
e-mail: objetiva.ltda@terra.com.br 

Fone/Fax: (62) 3091-4345 

ILMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 

FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR – FIMES. 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2018 

FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR – FIMES 

 

OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.895.525/0001-56, estabelecida à Rua Presidente Rodrigues 

Alves, 66, Jardim Presidente – Goiânia - GO, através de seu representante legal, Sr. Leandro Nery 

de Oliveira, portador do RG n° 5320672 – SPTC-GO, e CPF n° 037.217.131-17, que esta 

subscreve, vem à presença de V.S.ª,  

 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

                                                                        

Frente ao Recurso Administrativo impetrado pela empresa 

ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO – EIRELI, CNPJ 24.103.721/0001-95, contra decisão do 

pregoeiro que adjudicou os itens 1, 2, 3, 7 e 9 para a empresa Objetiva. 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

Preliminarmente, antes do enfrentamento do mérito da questão em comento, cumpre destacar a 

tempestividade da presente CONTRARRAZÃO, vez que a empresa Objetiva foi notificada via e-

mail no dia 02/02/2018, com prazo de até 03 (três) dias úteis para apresentação das contrarrazões, 

de modo que o prazo final expira em 07 de fevereiro de 2018. Deste modo a presente contrarrazão 

encontra-se tempestiva, exatamente nos termos do §2º do art. 87 da Lei 8.666/93. 
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DOS FATOS 

A empresa ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO – EIRELI, em seu recurso ataca a decisão do 

nobre pregoeiro por ter adjudicado a proposta de preços da empresa Objetiva, para os itens 1 e 3 

que, a saber, são: 

Item 1: CENTRÍFUGA DE BANCADA DIGITAL 24 TUBOS/10 ML. Descrição: • 
Centrifuga digital para laboratórios, com disponibilidade de diferentes caçapas. • Possui 
sistema de “Auto Diagnóstico”, que através de avisos sonoros e códigos luminosos, indica no 
painel, se o equipamento está funcionando em condições impróprias; • Parâmetros de 
Velocidade: até 4500 RPM; • Leva menos de 35s para atingir velocidade máxima partindo-se 
do zero. • Leva menos de 30s para retornar à velocidade zero • Força Centrífuga Relativa 
(RCF): 3400XG • Timer: pode ser programado para funcionar de 0 a 1h 59m 59s; • 
Condições ambientais de trabalho: de 5ºC a 40ºC e umidade relativa ≤80%; • Display de 
LCD; Nível de Ruído: ≤ 65 dB; • Estrutura em plástico ABS resistente e aço inoxidável. 
Características • Velocidade máxima: 0 - 4500RPM regulável • Capacidade: 6X50ML - 
8X15ML - 4X50ML - 24x5ml - 24X15ML e 12x15ml (12x5ml e 12x10ml com adaptadores 
opcionais) • Força máxima em RCF: 0 - 3400 XG • Ruído de operação (DBA): < 65 DBA • 
Precisão da velocidade: 10R/MIN • Motor: Motor s/ escova, sem poluição por poeira de 
carbono • Alimentação: 220 volts • Peso sem rotor: 30 Kgs • Timer: regulável até de 0h a 1h 
59min e 59 seg • Utilizar no rotor de tubos de 10ml. 
 
Item 3: MICROCENTRÍFUGA ANALÓGICO PARA MICROHEMATÓCRITO - 24 
CAPILARES. Robustez, eficiência, segurança e agilidade em um só equipamento. 
Características: Classe de enquadramento: Classe I – Baixo Risco. Pés de fixação: Tipo 
ventosa. Ruído máximo em dB: < que 60 dB. O valor observado foi medido a uma distância 
de um metro do equipamento com um ruído de fundo de 45 dB com uma amostragem media 
avaliada em 5 equipamentos. OBS: SEGUNDO A NR15 ESPECIFICA QUE SEJA UM 
MÁXIMO DE 85 dB, EM EXPOSIÇÃO CONTINUA DURANTE 8 HORAS Tempo de 
centrifugação: Programável de 1 a 999 minutos. Tempo de subida: Rampa programável pelo 
operador (1 a 15 segundos). Programação de técnicas: 12 programas disponíveis, sendo 
possível escrever o nome da técnica, programar tempo, velocidade (em RPM ou Força (G)), 
rampa de subida e rampa de parada. Motor: Trifásico, acionado pelo inversor de frequência. 
Rotor (cruzeta): Construído em alumínio ou nylon. Trava da tampa: Eletromagnética (isenta 
de manutenção), que possibilita o travamento da tampa, durante a centrifugação. Trava 
mecânica de segurança. Sensor de desbalanceamento: Mecânico com micro switch. Sensor de 
tampa: Sistema de proteção magnético para não utilizar o equipamento com a tampa aberta, e 
desligar caso seja violada a trava da tampa. Gabinete: Chapa de aço carbono com pintura 
eletrostática. Tampa de fechamento: Acrílico com abertura automática (tampa em chapa 
opcional). Painel: Teclado de membrana em policarbonato. Display: LCD 04 x 20 linhas 
(azul). Condições de armazenamento: Não empilhar mais de 04 embalagens / Manter em 
lugar seco isento de poeira. Condições ambientais de trabalho: Ambiente até 40ºC / Umidade 
até 95% / Bancada firme isenta de vibrações / Longe de torneiras para não haver respingos de 
água / Local isento de poeira.  
  

 

A empresa Royal alega que o instrumento convocatório da maneira como foi publicado, fere o Princípio 

da Competitividade, vez que o descritivo dos produtos “estariam” direcionados a apenas uma marca que 

atendesse a todos os critérios ali expostos. 
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Pois bem, senhor Pregoeiro, é preciso ressaltar que, antes mesmo do início da fase de lances, foi 

realizada uma Comissão, através dos profissionais desta Unifimes, que analisaram criteriosamente os 

descritivos das propostas de preços de cada um dos licitantes, sendo que como resultado final desta 

análise, foi desclassificado parcialmente, as propostas das empresas Visão Equipamentos Hospitalares..., 

da empresa Royal Atacadista e comercio Eireli, e inclusive e não menos que a proposta apresentada pela 

empresa Objetiva (para o item 15), todos por não atender a um ponto ou outro do descritivo contido no 

instrumento convocatório, e destaque-se, nenhuma outra empresa questionou a desclassificação, 

justamente por saber que o produto ofertado não atenderia à especificação contida no edital. 

A empresa Royal diz que para o item 1 CENTRÍFUGA DE BANCADA DIGITAL 24 TUBOS/10 ML, 

somente o produto da marca Daiki, modelo DT-4500 atenderia ao descritivo, no entanto é preciso 

salientar a que a Comissão Técnica não exigiu naquele momento que a proposta o edital em sua 

totalidade, mas sim em alguns pontos, como por exemplo, que o equipamento ofertado depusesse de 

mais opções de caçapas, não necessariamente da maneira como estava no edital, mas que tivesse pelo 

menos algumas opções, no entanto o equipamento ofertado pela empresa Royal não apresentava tal 

característica. 

Importante este item, pois caso o laboratório necessitasse centrifugar tubos com outras dimensões, como 

por exemplo, 5 ml, 15 ml ou até mesmo micro tubo de 1,5 ou 2,0 ml, não seria necessário a aquisição de 

outra centrífuga, o que tomaria maior espaço físico do laboratório, o que nem sempre é fácil de se 

conseguir, e também iria onerar demasiadamente a Unifimes com a compra de outro ou de outros 

equipamentos. 

Frise-se que, existem diversas marcas/fabricantes de centrífugas no mercado, que dispõe de centrífuga com 

tais características, como por exemplo, a marca FANEM (modelo Excelsa II), marca INBRÁS (diversos 

modelos), marca Quimis (diversos modelos), marca Daiki (diversos modelos); marca NOVA TÉCNICA 

(diversos modelos), entre outras marcas, tanto nacionais quanto importadas, todas com produtos que 

poderiam sim atender ao descritivo do edital e que, portanto, poderia ter sido ofertado pela empresa Royal, 

que por sua vez optou por ofertar equipamento com características a quem do exigido em edital. 

No tocante ao item 3 MICROCENTRÍFUGA ANALÓGICO PARA MICROHEMATÓCRITO - 24 

CAPILARES, o edital descreveu detalhadamente o item que se pretendia adquirir, com opções como Motor 

Trifásico, acionado pelo inversor de frequência (sem escovas), item que garante maior sobrevida do 
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equipamento, bem como a isenção de manutenção, uma vez que não necessita de troca de escovas, e também 

que o equipamento depusesse de Rampa de Subida e Rampa de Parada, tornando mais eficiente a 

centrifugação, e diminuindo a quebra de capilares, e consequentemente diminuindo consideravelmente a 

perda de amostras pelo laboratório. 

Mais uma vez a empresa Royal optou por ofertar um equipamento inferior, de modo a não atender à 

necessidade da Unifimes, ou seja, ignorou completamente o texto do edital e partiu para o “tudo ou nada”, e 

agora faz uso do seu direito de recorrer da decisão do Respeitável Pregoeiro, que resolveu, juntamente com a 

Comissão Técnica, desclassificar a proposta dos itens 1 e 3 da proposta de preços apresentada pela referida 

empresa, recurso este ao que parece, meramente procrastinatório, vez que a peça não dispõe de fundamentos 

cabíveis para o feito. 

Por outro lado, é possível verificar que os produtos ofertados pela empresa Objetiva correspondem 

exatamente ao texto do edital do Pregão Presencial n° 02/2018, atendendo aos descritivos do edital 

bem como à necessidade do Laboratório da Unifimes. 

Destaca-se também, o fato de que a empresa ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO – EIRELI, anexou 

junto ao seu recurso, cópia de e-mail encaminhado no dia 29/01/2018, com pedido de esclarecimento quanto 

a alguns dos itens do edital, e ainda alega em seu recurso que a Comissão de Licitação não respondeu ao seu 

pedido de esclarecimento. 

Cumpre salientar que, consta do e-mail anexado, que o pedido de esclarecimento está em nome de uma 

empresa com nome de IDM Soluções Publicas LTDA - ME., CNPJ. 16.684.742/0001-13, 

empresa esta que não participou do certame, e que em nada tem a ver com o recurso apresentado pela empresa 

ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO – EIRELI, CNPJ 24.103.721/0001-95, não 

havendo sequer motivo para que tal documento fosse juntado aos autos, vez que se referem a empresas 

diferentes. 
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DO DIREITO 

Do Direito às Contrarrazões 

(...) 

11.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante, desde que 

motivadamente e ao final da sessão, poderá manifestar imediatamente a 

intenção de recorrer, que será registrada resumidamente em ata, quando 

lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das 

razoes do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimadas 

para apresentar as contrarrazões, em igual prazo, que começará a 

correr do termino do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos autos. A falta de manifestação importara a 

decadência do direito de recurso. (g.n.) 

DO PEDIDO 

Pelo exposto, resta claro que as alegações da recorrente não possuem consistência para embasar o 

recurso ora apresentado, motivo pelo qual não merece prosperar. 

Destarte, requer a empresa Objetiva que este Pregoeiro mantenha inalterada a decisão tomada 

durante o certame, que resolveu pela classificação da proposta apresentada pela empresa ROYAL 

ATACADISTA E COMÉRCIO – EIRELI, para os itens 1 e 3. 

Nestes termos 

Pede deferimento 

Goiânia, 02 de fevereiro de 2018. 

Atenciosamente, 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2)
e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/
LABORATORIOS LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP  a  responsabilidade, única  e  exclusiva, pela  idoneidade  do
documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04/07/2017 08:27:53 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA -
EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 767522

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 03/07/2018 11:52:22 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 48460307170854260910-1
²Legislações Vigentes:  Lei  Federal nº 8.935/94, Lei  Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei  Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2e71ad8de7425270a68971d050e3e95414a7b907ca339b298431bc507345a36ece6babd060aa46c61a57779
02cca78afc4655410c7725471e7c968d1f2c659e8

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/484603071708...

1 de 1 04/07/17, 08:27
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2)
e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/
LABORATORIOS LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP  a  responsabilidade, única  e  exclusiva, pela  idoneidade  do
documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 07/07/2017 08:46:54 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA -
EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 769616

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 06/07/2018 09:28:52 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 48460507170831490845-1
²Legislações Vigentes:  Lei  Federal nº 8.935/94, Lei  Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei  Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8086d653504caf13fc36bce7ad72eaeff2a8b3cc4f2f090618a1e3117d4bfa56ce6babd060aa46c61a5777902cca
78af7de677c5f5c1e78aacd5380f79f65ef0
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
064.302.771-86

Nome
MARCUS VINICIUS NERY DE OLIVEIRA

Nascimento
19/11/2000

CÓDIGO  DE  CONTROLE

3398.3DC7.3D18.E67B

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil

às 18:12:40 do dia 20/04/2017 (hora e data de Brasília)

dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO


