
CONTRARRAZÕES DE RECURSO PR 013-2021 - UNIFIMES

Marcos Vinicius <marcos.vinicius@hospcom.net>
Sex, 19/11/2021 17:20
Para:  Licitações UNIFIMES <licitacao@unifimes.edu.br>
Cc:  ana.fagundes@hospcom.net <ana.fagundes@hospcom.net>; 'Jackeline Celho' <jackeline.coelho@hospcom.net>

Prezados senhores Boa Tarde.
 
Encaminhamos em anexo nossas contrarrazões de recurso referente ao pregão presencial n° 013-2021.
 
Pedimos o recebimento e provimento conforme considerações em anexo.
 
Atenciosamente.
 

 
 
De: Licitações UNIFIMES [mailto:licitacao@unifimes.edu.br]  
Enviada em: terça-feira, 16 de novembro de 2021 10:10 
Para: Marcos Vinicius <marcos.vinicius@hospcom.net> 
Cc: 'Jackeline Celho' <jackeline.coelho@hospcom.net>; ana.fagundes@hospcom.net; 'Bruna Tavares - Jurídico'
<juridico@hospcom.net> 
Assunto: RE: RECURSO PR 013-2021 - UNIFIMES
 
 
Bom dia 
 
 
Segue link de nosso site onde se encontra disponibilizado a decisão de recebimento dos recursos e
os arquivos em pdf dos recursos apresentados.
 
Ficando os demais licitantes desde logo in�mados para apresentar contrarrazões, no prazo de 03
(três) dias úteis.
 
 
h�ps://unifimes.edu.br/2021/08/12/pregao-presencial-n-013-2021/

Pregão Presencial N°. 013/2021
– Centro Universitário de
Mineiros
Categoria: Pregão Presencial Tipo: Menor
Preço Por Item Edital: 013/2021 Descrição:
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aquisição de aparelhos, equipamentos,
utensílios médico odontológico, laboratorial e
h it l t d à id d d
unifimes.edu.br

 
 
 
 
 

Departamento de Licitação  
UNIFIMES

(64) 3672-5119

De: Marcos Vinicius <marcos.vinicius@hospcom.net> 
Enviado: sexta-feira, 12 de novembro de 2021 14:09 
Para: Licitações UNIFIMES <licitacao@unifimes.edu.br> 
Cc: 'Jackeline Celho' <jackeline.coelho@hospcom.net>; ana.fagundes@hospcom.net
<ana.fagundes@hospcom.net>; 'Bruna Tavares - Jurídico' <juridico@hospcom.net> 
Assunto: RECURSO PR 013-2021 - UNIFIMES
 
Olá Boa tarde.
Segue como solicitado em edital os recursos referentes ao pregão PR 013-2021 pela empresa ABC
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA do grupo Hospcom.
Atenciosamente.
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Ao Ilustre Sr. Pregoeiro do Setor de Licitação da FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL 

DE ENSINO SUPERIOR – FIMES. 

 

 

 

 

ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 

40.014.621/0001-49, localizada na Quadra 103 Sul, Rua S011, no 47, Sala 02, conjunto 03, Plano 

Diretor Sul, na Cidade de Palmas, Estado do Tocantins, Cep.: 77.015-034 (doc. 02), por intermédio 

de sua procuradora que esta subscreve (doc. 01), vem apresentar suas 

CONTRARRAZÕES AO  

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Interposto pela Empresa ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, inscrita 

no CNPJ n.º 24.103.721/0001-95, participante do Pregão Eletrônico nº 13/2021 promovido pela 

Fundação Integrada Municipal De Ensino Superior – FIMES. 

 

I. BREVE RESUMO DA LIDE 

 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela Empresa ROYAL 

ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, requerendo a desclassificação desta peticionante, 

pautada em uma suposta ausência de atendimento aos itens do edital do Pregão de n.º 13/2021. 

Conforme será demonstrado adiante, trata-se tão somente de medida tumultuosa ao 

certame, com a finalidade de desclassificar a empresa sem qualquer tipo de fundamentação válida 

para tanto. 

 

II. DAS RAZÕES PARA MANTER A DECISÃO DE CLASSIFICAÇÃO 

 

II.1 – DA INFUNDADA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA 
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Diante da interposição de recurso administrativo por parte da ROYAL 

ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, a ABC apresenta suas contrarrazões, a fim de ratificar 

as motivações que embasam a classificação da ABC, conforme o adiante explanado. 

As argumentações da recorrente giram em torno de uma suposta ausência de 

assistência técnica constante a 300km de distância do órgão licitante. 

Em que pese o apontado, conforme é sabido, a ABC EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES faz parte do Grupo Hospcom, renomada fornecedora da área hospitalar e a 

maior de todo o centro-oeste.  

Constam filiais da empresa em todo o país e nos pontos mais estratégicos do Centro-

Oeste. Não há que se falar em ausência de assistência técnica conforme afirmado pela recorrente. 

A declaração (doc. 1) juntada pela ABC nos autos do processo administrativo consta 

claramente a disponibilização de assistência técnica 24 horas por dia ao órgão. 

 

Além disso, anexa aos autos, contrato (doc. 2) firmado com o próprio município de 

Mineiros-GO através da GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, integrante do mesmo 

grupo empresarial da ABC/HOSPCOM (doc. 3), onde foi fornecido até então, toda a assistência 

necessária ao bom cumprimento do contrato.  
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Pautada na necessidade de se garantir os interesses da administração e, mais 

precisamente, em respeito ao Princípio da Isonomia, à Escolha Mais Vantajosa à Administração e 

aos termos do Art. 3º1 da Lei n.º 8.666/93, se faz necessária a improcedência do recurso 

interposto pela ROYAL ATACADISTA, posto que não há qualquer fundamentação para seu 

provimento. 

 

III. DO PEDIDO 

 

Ante o exposto, REQUER sejam recebidas as presentes CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela Empresa ROYAL ATACADISTA E 

COMERCIO EIRELI, a fim de que sejam julgados TOTALMENTE IMPROCEDENTES os 

pedidos constantes no recurso interposto, frisando ainda, o fato de que a ABC possui a proposta 

mais vantajosa à administração pública, além de cumprir com todos os requisitos dispostos em 

edital. 

 

Termos em que, 

 
1 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. 
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Pede e espera deferimento. 

 

Goiânia, 19 de novembro de 2021. 

 

 

ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 

p.p Bruna Oliveira Tavares – OAB-GO 60.026 

BRUNA OLIVEIRA 
TAVARES:701232
83124

Assinado de forma digital 
por BRUNA OLIVEIRA 
TAVARES:70123283124 
Dados: 2021.11.19 
16:24:27 -03'00'
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
23.813.386/0001-56
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
09/12/2015 

 
NOME EMPRESARIAL 
GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
HOSPCOM 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peças 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos
agropecuários 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso
doméstico, exceto informática e comunicação 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional 
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R ANTONIO VIEIRA 

NÚMERO 
76 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
79.003-071 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM BELA VISTA 

MUNICÍPIO 
CAMPO GRANDE 

UF 
MS 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ADMINISTRATIVO@HOSPCOM.NET 

TELEFONE 
(62) 3241-5555 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
09/12/2015 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/11/2021 às 15:57:07 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
23.813.386/0001-56
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
09/12/2015 

 
NOME EMPRESARIAL 
GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R ANTONIO VIEIRA 

NÚMERO 
76 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
79.003-071 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM BELA VISTA 

MUNICÍPIO 
CAMPO GRANDE 

UF 
MS 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ADMINISTRATIVO@HOSPCOM.NET 

TELEFONE 
(62) 3241-5555 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
09/12/2015 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/11/2021 às 15:57:07 (data e hora de Brasília). Página: 2/2
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ATO CONSTITUTIVO 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

BARBARA ALENCAR COELHO, brasileira, maior, solteira, empresária; filha de Weverton 

Luiz Coelho e Luciene Alencar; natural de Goiânia-Go, nascida a 07.02.1999; Carteira 

de Identidade 5468002-PC-Go. emitida em 16.12.2016; CPF 035.226.941-39; residente 

à Rua Araçu, Qd A-2 Lt 13, Residencial Alphaville Flamboyant, CEP 74884-542, em 

Goiânia-Go; constitui EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 

EIRELI, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

PRIMEIRA - O nome empresarial será ABC EQUIPAMENTOS HOSPITARES EIRELI. O 

estabelecimento terá como nome de fantasia a expressão HOSPCOM. A empresa terá 

sede à Quadra 103 Sul, Rua SO 11 nº 47, sala 02, conjunto 03, Plano Diretor Sul, CEP 

77015-034, em Palmas-To. A empresa abrirá filiais ou escritórios de representação 

comercial, sempre que houver conveniência às suas atividades.  

SEGUNDA - O capital é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), integralizado 

em moeda corrente no País na data de aprovação e arquivamento do presente ato 

constitutivo.  

TERCEIRA - O objeto da empresa e do estabelecimento será o comércio atacadista de 

instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 

produtos odontológicos; e equipamentos elétricos, aparelhos odonto-médico-

hospitalar, de mercadorias sem predominância de alimentos ou de insumos 

agropecuários; comércio varejista de móveis artigos médicos e ortopédicos e vestuário 

acessórios e produtos saneantes domissanitários; as atividades de comunicações por 

telemetria; manutenção e reparação de aparelhos eletro-médicos, eletro-

terapêuticos, equipamentos de irradiação; instalação de máquinas e equipamentos 

industriais, sistemas centrais de ar condicionado, ventilação, refrigeração; serviços 

especiais em telecomunicações, suporte técnico em tecnologia da informação, 

serviços de engenharia; aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais- 

motores, turbinas; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 

representantes do comércio de instrumentos e materiais odonto, médico e 

hospitalares. 

ATIVIDADE PRINCIPAL: CNAE 4645-1.01 - comércio atacadista de instrumentos e 

materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS: CNAE 3312-1.03 - manutenção e reparação de aparelhos 

eletro-médicos, eletro-terapêuticos e equipamentos de irradiação; 

CNAE 3321-0.00 - instalação de máquinas e equipamentos industriais; 
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CNAE 4322-3.02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, 

de ventilação e refrigeração; 

CNAE 4618-4.02 - representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e 

materiais odonto, médico e hospitalares;  

CNAE 4645-1-03 - comercio atacadista de produtos odontológicos;  

CNAE 4649-4.01 - comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e 

doméstico; 

CNAE 4664-8.00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para 

uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças; 

CNAE 4693-1.00 - comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância 

de alimentos ou de insumos agropecuários; 

CNAE 4754-7.01 - comércio varejista de móveis; 

CNAE 4773-3.00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 

CNAE 4781-4.00 - comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios; 

CNAE 4789-0.05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 

CNAE 6190-6.99 - outras atividades de telecomunicações não especificadas 

anteriormente;  

CNAE 6209-1.00 – suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da 

informação; 

CNAE 7112-0.00 – serviços de engenharia; 

CNAE 7739-0.99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais 

não especificados anteriormente, sem operador; 

CNAE 8599-6.04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. 

QUARTA - A empresa iniciará suas atividades a 04 de novembro de 2020 e terá duração 

por prazo indeterminado. O encerramento do exercício social será em 31 de dezembro 

de cada ano. 

QUINTA - A administração social será exercida pela titular. A titular declara que não 

participa de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI. O uso do nome 

empresarial é vedado em atividades estranhas ao interesse da empresa para assumir 

obrigações, seja em favor da titular ou de terceiros. 
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SEXTA - A titular administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida 

de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação 

criminal; ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, 

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 

a relação de consumo, fé pública ou propriedade. 

SÉTIMA – Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da 

empresa como MICRO EMPRESA, onde a receita bruta anual não excederá ao limite 

fixado no inciso II do Art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, 

e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º 

do Art. 3º da mencionada lei. 

OITAVA - Fica eleito o foro da Comarca de Palmas-To, para dirimir eventuais 

divergências durante a existência da presente empresa. Todos os casos omissos serão 

resolvidos com obediência aos termos do Código Civil (Lei 10406/2002). 

Palmas (To), 04 de novembro de 2020. 

Bárbara Alencar Coelho 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI consta assinado digitalmente 

por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

03522694139
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

BARBARA ALENCAR COELHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/12/2020 10:05 SOB Nº 17600143460. 
PROTOCOLO: 200527657 DE 02/12/2020. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006014925. CNPJ DA SEDE: 40014621000149. 
NIRE: 17600143460. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/11/2020. 
ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

ERLAN SOUZA MILHOMEM 
SECRETÁRIO-GERAL 

www.simplifica.to.gov.br
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