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Belo Horizonte, 27 de Outubro de 2017. 
 
 
A 
 
ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES E DEMAIS 
MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO 
 
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO - FELUMA 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 07/2017 – LICITAÇÃO 689877 – LOTE 05 

 
 

OBJETO: SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA (COLONOSCOPIA) 

 

INTER MEDICAL EQUIPAMENTOS E SERV. LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

04.325.831/0001-94, qualificada, através de seu representante legal infra-assinado, Sr. 

Ailton Rodrigues de Freitas, CPF 607.001.656-49, com fundamento no artigo 109, I, b, da 

Lei 8.666/93, vem até Vossas Senhorias, para, tempestivamente, interpor estas: 

 

 
CONTRA-RAZÕES 

 

 
 

AO DESCABIDO RECURSO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELA EMPRESA 

LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA., ORA DESIGNADA COMO 

RECORRENTE. 

 

DOS FATOS: 

 

 A INTER MEDICAL é uma empresa séria, que, buscando uma participação impecável 

no certame supra mencionado, preparou sua documentação e proposta em rigorosa 

conformidade com as exigências editalícias, provando sua plena qualificação para 

esse certame no Lote 5, tendo sido portanto, acertadamente considerada habilitada e 
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classificada por esta conceituada comissão de licitação por apresentar menor valor 

global. 

 Ocorre que, a empresa ora RECORRENTE alegou em seu recurso administrativo 

fatores que em nada corroboram para desclassificação da Recorrida, haja visto que 

utiliza por exemplo, um fato/ pregão ocorrido a mais de um ano e abordando uma 

questão altamente mutável que é o faturamento de uma empresa bem como seu 

enquadramento fiscal/tributário. Senão Vejamos: 

A empresa Inter Medical Equipamentos e Serviços Ltda. atua no ramo da endoscopia 

a 15 anos e sua linha de produtos comercializados possui valor diverso que conforme 

o cenário econômico que também sofre muita variação, pode facilmente enquadra-la 

em uma classificação em um ano, e logo no outro, retira-la desta classificação seja por 

faturamento superior ou inferior. 

 

Sr. Pregoeiro, esclarecemos: 

 

De fato, a Recorrida no Exercício de 2016 não estava enquadrada como ME/EPP pois 

no exercício anterior (2015), obtivemos um saldo positivo em vendas, 

consequentemente extrapolando o limite para enquadramento neste tipo de 

classificação, que conforme legislação atual vigente que trata do Simples Nacional é 

de R$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil Reais) expressos no art. 3º, I, II e III 

da Lei Complementar nº 126/2006). Vejamos: 
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FONTE: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp155.htm#art11 

  

Certo é, que do exercício de 2016 até o presente momento, a receita da Recorrida 

Inter Medical Equipamentos e Serviços Ltda. (não por nossa vontade), nem de perto 

extrapolou o valor limite para enquadramento da empresa como EPP e 

comprovamos tal fato por meio do documento anexado ao presente 

instrumento. 

Salientamos que na data da disputa do pregão em epígrafe, nossa empresa possuía 

(como possui até o momento), valor consideravelmente inferior ao teto para 

enquadramento como EPP, no entanto, devido a trâmites burocráticos inerentes a 

mudanças no cadastro tanto do site licitações-e (Banco do Brasil) quanto na Junta 

Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, a atual classificação nestes não se 

encontra atualizada.  

O documento anexado a estas Contrarrazões emitido por profissional competente pela 

assinatura, revela o direito de fato de participar de certames como EPP e caso 

contrário fosse, aí sim, a Recorrida estaria agindo de má fé, pois sua classificação real 

atual é como Empresa de Pequeno Porte. 

A contabilidade da Recorrida já está em vias de alteração cadastral junto a JUCEMG, 

no entanto tal alteração ainda não foi concluída devido a greve nos setores 

responsáveis por esta. 

Isto posto e, enfatizando ser a presente Licitação aberta a ampla participação e o fato 

de que em qualquer momento foi reivindicado qualquer benefício relacionado a 

enquadramento fiscal (nem na fase de lances que poderíamos solicitar, nem na 

apresentação documental), mostram-se altamente descabidas as alegações que de 

forma impulsiva/ equivocada, baseada em um processo licitatório ocorrido em outro 
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exercício, foram inseridas na peça recursal da empresa Labor-Med Aparelhagem de 

Precisão Ltda., empresa essa que temos grande apreço e respeito.  

Outro questionamento levantado pela Recorrente Labor-Med Aparelhagem de 

Precisão Ltda. é quanto ao vídeo gastroscópio ofertado pela Recorrida Inter Medical  

Equipamentos e Serviços Ltda. A respeitosa Recorrente, informa ser o equipamento 

Pentax Modelo EG-290Kp um equipamento considerado de linha “econômica”, e com 

tecnologia “não ideal”, alegando inclusive que se trata de um equipamento de 

diâmetro maior. Ocorre que este é um aparelho mundialmente comercializado e que 

encabeça a lista dos mais vendidos da marca, atualmente em trabalho nas maiores 

instituições de saúde.  

Nos causa muita estranheza uma empresa que cota um aparelho de diâmetro 9.4mm 

alertar sobre outra que cotou diâmetro 9.8mm. A Recorrente Labor-Med sem tanto 

argumento para combater a classificação da Recorrida Inter Medical, se apega a 2 

décimos de milímetros (ou 0,2mm). Isso é imperceptível tanto para o médico quanto 

para o paciente, e cabe frisar ainda que o equipamento cotado pela Recorrente 

também é um equipamento mais em conta de sua linha, no entanto, que também 

atendo ao chamado. Ambos os equipamentos ofertados pelas duas marcas são 

equipamentos bons, e que sim, são equipamentos convencionais de rotina (atendem 

plenamente o Edital) e se eles indicam o equipamento EG-2790K da Pentax como 

“ideal” para participação no certame, mencionamos o equipamento deles EG-530N 

também que seria o concorrente similar a este EG-2790K. Sem adentrar tanto a 

especificações técnicas do equipamento, após a breve explanação para elucidar este 

questionamento feito pela Recorrente, nos restringimos ao amparo do chamado em 

edital, que na especificação do equipamento, permite a participação de equipamentos 
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na faixa de 8.64mm até 10.56mm, logo, equipamentos padrão (consolidados no 

mercado) de 9.8mm estão aptos ao atendimento. 

 

 Ao ler o recurso protocolado pela respeitosa Recorrente e as exaustivas explanações 

que antecedem o mérito do documento fica claro sim, para Recorrida, o manifesto 

intuito protelatório bem como sua vontade de burocratizar e gerar dúvidas na 

Comissão avaliadora, o que pode comprovar-se ao notar que a Recorrente se utiliza 

de onze páginas para abordar o equivocado não enquadramento da Recorrida como 

Empresa de Pequeno Porte/ Micro empresa (EPP/ME), bem como levantar 

questionamento sobre um equipamento que atende perfeitamente não só o Edital, 

como grandes serviços de endoscopia no Brasil (e ênfase no Estado de MG).  

  

Tal intuito protelatório é guerreado no que tange a compras principalmente públicas, 

que devem se sustentar em pilares ou princípios de observância necessária.  

Um destes princípios violados ao se apresentar um recurso deste cunho é o da 

Celeridade, consagrado pela Lei nº 10.520 de 2002, como um dos norteadores de 

licitações na modalidade pregão, busca simplificar procedimentos, de rigorismos 

excessivos e de formalidades desnecessárias. 

Ao protocolar um Recurso como o presente, límpida se faz a observação de que o 

maior prejudicado é o Hospital Universitário Ciências Médicas que como sabido, presta 

importantes serviços à comunidade e é de extrema relevância na formação de bons 

profissionais atuantes na área da saúde. 

 

Finalizamos o presente e com base nos argumentos acima explanados, viemos pedir 

que: 
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a) O presente documento seja recebido e analisado de forma imparcial e 

observando preceitos legais e principalmente práticos, visando agilizar o 

trâmite licitatório; 

b) Seja o recurso interposto pela empresa LABOR-MED APARELHAGEM DE 

PRECISÃO LTDA. indeferido; 

c) Seja ratificada a decisão que declara a vencedora do Lote 05 (sistema de 

vídeo endoscopia (colonoscopia)) a empresa INTER MEDICAL 

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. 

 
 
 
 Nestes Termos,  
 
 

Pedimos Bom Senso, Legalidade 
e Deferimento. 
 
  

 

                                                        
____________________________________________ 

AILTON RODRIGUES DE FREITAS 

REPRESENTANTE LEGAL 

CPF: 607.001.656-49 
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ANEXO I 
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