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Ilmo. Senhor Pregoeiro da Diretoria de Logística / Gerência de Compras da 

Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura de Belo Horizonte. 

 

 

Súmula 473 do Supremo Tribunal 
Federal - A administração pode anular 
seus próprios atos, quando eivados de 
vícios que os tornam ilegais, porque 
deles não se originam direitos; ou 
revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os 
casos, a apreciação judicial. 

 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2019 

PROCESSO Nº 04.000.795.19.72 

 

LABINBRAZ COMERCIAL LTDA., pessoa jurídica 

de direito privado, estabelecida na Cidade de São Paulo, na Avenida Guido 

Caloi, 1.935, Bloco A, Térreo, CNPJ 73.008.682/0001-52, subsidiária brasileira 

do Grupo Wiener lab, desejando participar da licitação supra referida e 

entendendo que o edital contém exigências ilegais e que prejudicam esta 

Administração, vem, respeitosamente apresentar impugnação, com 

fundamento no artigo 41, § 2º da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, itens 

6.1 e 6.2 do Edital supramencionado e pelas razões que passa a expor.  

 

1. A licitação pública, na forma de Pregão 

Presencial, tem por finalidade a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS PARA A 

REALIZAÇÃO DE PROVAS BIOQUÍMICAS, IMUNOTURBIDIMÉTRICAS, 

DOSAGEM DE ELETRÓLITOS NOS LABORATÓRIOS REGIONAIS E UPA’S, 
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COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE INTERFACEAMENTO 

BIDIRECIONAL, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA CIENTÍFICA E 

TREINAMENTOS. FAZ PARTE DESTE OBJETO A PROVISÃO MENSAL DE 

REAGENTES, CONTROLES, CALIBRADORES, ACESSÓRIOS, INSUMOS 

EM GERAL, NECESSÁRIOS AO PLENO ATENDIMENTO DE TODA A 

ROTINA LABORATORIAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.”. Ou seja, 

pretende essa Prefeitura, locar analisadores bioquímicos para realizar os 

exames bioquímicos, exames estes a serem realizados com reagentes, 

controles e calibradores a serem fornecidos pela empresa vencedora. 

 

O edital, contudo, ao descrever o objeto da licitação, 

acabou por se utilizar de termos que restringem ou frustram o caráter 

competitivo do certame, conforme informações constantes no “ANEXO I – 
MEMORIAL DESCRITIVO”: 

 

“b. Equipamento totalmente automatizado, com acesso 
randômico e contínuo, alimentação continua por rack e 
multi-paramétrico com capacidade mínima de 300 testes 
fotométricos por hora. 

 

Solicitados esclarecimentos sobre a possibilidade de 

se ofertar equipamento com características superiores às exigidas no edital e 

carregamento das amostras em carrossel, recebeu a impugnante a seguinte 

resposta: 

 

 
 

Ocorre que esta resposta fundamente exatamente o 

oposto, ou seja, a necessidade da oferta de equipamentos com carregamento 

de amostras em carrossel, senão vejamos: 
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Os equipamentos mais modernos, com tecnologias 

de fabricação e/ou lançamentos mais recentes, nessa faixa de produção (em 

torno de 300 a 600 testes por hora) trabalham com carregamento contínuo de 

amostras por carrossel/bandeja. 

 

O sistema de carrossel de amostras é o mais 

adequado para o fluxo fragmentado de amostras ao longo das 24 horas do dia 

exatamente por disponibilizar de forma individualizada todas as suas posições 

mesmo estando em operação, de forma a permitir o recebimento de amostras a 

qualquer momento. Um equipamento que, por exemplo, tenha uma bandeja de 

amostras com 90 (noventa) posições com a função STAT, permite que a 

qualquer momento se possa carregar uma amostra em qualquer das posições 

que estiverem livres, sem a necessidade de aguardar o término de 

processamento de todas as amostras carregadas e em interromper as reações 

que estejam em andamento. Isso é o que ocorre, por exemplo no moderno 

equipamento Wiener lab CMD600i (vide atestado de usuário próximo, anexo): 
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Já os equipamentos com carregamento por racks, te 

exigirão a inserção de toda uma rack, ocupando várias posições ainda que se 

vá realizar os exames de uma única amostra. E por essa razão o uso de racks 

é mais indicado para rotinas concentradas de larga produção de exames. Veja, 

por exemplo, os equipamentos já utilizados nas UPAs, o Beckman Coulter 

AU480, que possui apenas 22 posições STAT para amostras, ou seja, que 

podem ser carregadas a qualquer momento. Para as demais, conta com 

apenas oito posições para o carregamento de racks com até 10 amostras em 

cada uma. Isso significa que ao carregar uma única amostra em uma rack 
e inserir no equipamento, anular-se-á outras nove posições do 
equipamento, prejudicando o carregamento dos próximos pacientes a serem 

recebidos: 

 

 
 

Oras, em se tratando de “fluxo de amostras 
fragmentado ao longo das 24 horas” e que “o equipamento mesmo 
estando em operação precisa estar disponível 24 horas para receber 
amostras a todo o momento”, parafraseando a própria parecerista da área 
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técnica que respondeu o pedido de esclarecimentos em nome desta Prefeitura, 

não há dúvidas que o carregamento de amostras em bandeja/carrossel de 
amostras com função STAT dos equipamentos mais modernos é muito 
superior do que o sistema de carregamento de racks de amostras dos 
equipamentos mais antigos. 

 

Ora, não se pode privar a Administração de receber 

a oferta de tecnologias novas, de equipamentos que superem em muito as 

exigências do edital ainda que tenham funcionamento diferente do que esta 

instituição esteja habituada. Privar a Administração de receber oferta de 

equipamentos mais modernos e atuais, além de contrariar as necessidades 

relatadas pela própria Administração e a legislação vigente, afronta 

determinação do Tribunal de Contas, razão pela qual deve ser revista, senão 

vejamos: 

 

2. É admissível a flexibilização de critério de 
julgamento da proposta, na hipótese em que o 
produto ofertado apresentar qualidade superior à 
especificada no edital, não tiver havido prejuízo para a 
competitividade do certame e o preço obtido revelar-
se vantajoso para a administração 
Representação formulada por empresa noticiou supostas 
irregularidades no Pregão Eletrônico 21/2011, conduzido 
pelo Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro – 
COMRJ, cujo objeto é o registro de preços para 
fornecimento de macacão operativo de combate para a 
recomposição do estoque do Depósito de Fardamento da 
Marinha no Rio de Janeiro. A unidade técnica propôs a 
anulação do certame fundamentalmente em razão de a 
proposta vencedora ter cotado uniformes com gramatura 
superior à da faixa de variação especificada no edital 
(edital: 175 a 190 g/m2; tecido ofertado na proposta 
vencedora: 203 g/m2), o que deveria ter ensejado sua 
desclassificação. O relator, contudo, observou que o 
tecido ofertado “é mais ‘grosso’ ou mais resistente que o 
previsto no edital” e que o COMRJ havia reconhecido que 
o produto ofertado é de qualidade superior à prevista no 
edital. A esse respeito, anotou que a Marinha do Brasil 
está habilitada a “emitir opinião técnica sobre a qualidade 
do tecido”. Levou em conta, ainda, a manifestação do 
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Departamento Técnico da Diretoria de Abastecimento da 
Marinha, no sentido de que o produto atenderia “à 
finalidade a qual se destina, tanto no que se refere ao 
desempenho, quanto à durabilidade”. Noticiou ainda que a 
norma técnica que trata desse quesito foi posteriormente 
alterada para admitir a gramatura 203 g/m2 para os 
tecidos desses uniformes. Concluiu, então, não ter havido 
afronta ao interesse público nem aos princípios licitatórios, 
visto que o procedimento adotado pela administração 
ensejará a aquisição de produto de qualidade superior ao 
desejado pela administração contratante, por preço 
significativamente inferior ao contido na proposta da 
segunda classificada. Ressaltou também a satisfatória 
competitividade do certame, do qual participaram 17 
empresas. E arrematou: “considero improvável que a 
repetição do certame com a ínfima modificação do edital 
(...) possa trazer mais concorrentes e gerar um resultado 
mais vantajoso ...”. O Tribunal, então, ao acolher proposta 
do relator, decidiu julgar parcialmente procedente a 
representação, “em face da verificação de apenas de 
falhas formais na condução do Pregão Eletrônico 
21/2011, que não justificam a sua anulação”. Acórdão 
394/2013-Plenário, TC 044.822/2012-0, relator Ministro 
Raimundo Carreiro, 6.3.2013.  

 

Quer esta impugnante acreditar que houve apenas 

uma mera confusão da nobre parecerista que, ao confundir-se nos argumentos 

tinha a intenção de responder pela aceitação de equipamentos com 

bandeja/carrossel de amostras e acabou respondendo de forma negativa, 

privilegiando, ainda que sem a intenção de fazê-lo, o atual fornecedor e seu 

sistema já instalado nas UPAs, cuja tecnologia fora lançada há 

aproximadamente uma década. 

 

Reavaliando o edital, contudo, vê-se, pois que outras 

limitações do atual fornecedor são legitimadas no edital, prejudicando o 

sistema de saúde do município. Limitações que há muito não se encontram nas 

diversas marcas que atual no Brasil, tais como Wiener lab, Roche, Siemens, 

Abbott, Ortho, etc.  

 



7 de 16 
 

               Labinbraz     Comerc ia l       L tda.  
 

Av. Guido Caloi, 1.935, Térreo - Bloco A - Jd. São Luiz - CEP 05802-140 - São Paulo - SP - Brasil 
 Fone: (11) 2162-0200 - E-mail: licitacoes@wiener-lab.com.br 

www.wiener-lab.com.br 
 

Na contramão do que ocorre no restante do país 

onde os editais exigem cada vez mais garantias de qualidade e segurança na 

realização dos exames, este edital, em relação à sua última edição (ocorrida 

em 2015 – Pregão 136/2015) flexibilizou a exigência de reagentes 100% 

prontos para uso exclusivamente porque seu atual fornecedor possui vários 

reagentes que necessitam de preparação prévia para serem inseridos nos 

equipamentos. 

 

Veja-se como era a redação no edital do Pregão 

Eletrônico 136/2015: 

 

• “Utilização de reagentes prontos para uso.”. 
 

Tal exigência fora, inclusive, objeto de recurso contra 

a contratação da fornecedora atual e indeferido pela Administração sob a 

alegação de que o então vencedor ofertara e entregaria reagentes prontos para 

uso. 

 

Passados cinco anos, enquanto praticamente 100% 

dos editais com esse mesmo objeto exigem que 100% dos reagentes sejam 

prontos para uso ou preparados pelo equipamento de forma automática, a 

Prefeitura de Belo Horizonte inova para piorar, prejudicando a si própria, os 

usuários e os pacientes, passando a exigir:  

 

“p. Distribuição automática de reagentes e amostras e 
possibilidade de trabalhar com reativo único, 
conjunto de reagentes individualizados ou na forma 
de “packs”. Mínimo de 85% dos reagentes devem ser 
prontos para uso.” 

 

Qual é o sentido? A quem interessa essa 

flexibilização? A quem interessa que os servidores tenham que preparar os 

reagentes antes de inserir nos equipamentos quando todo o mercado já 

trabalha com reagentes prontos para uso ou preparados pelo próprio 
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equipamento de forma automática? A quem interessa correr o risco de que um 

reagente mal preparado e/ou contaminado em sua preparação possa produzir 

resultados errados? 

 

Veja o que diz, por exemplo, a bula do reagente 

Beckman Coulter para a determinação de Capacidade de Ligação do Ferro 

(anexo): 

 
 

A própria fabricante alerta que a preparação 

incorreta de seu reagente pode gerar imprecisão dos resultados e colocar a 
em risco a recuperação do doente! 

 

E além dos reagentes para a realização do teste de 

Capacidade de Ligação do Ferro, são necessários preparar também os 
reagentes Beckman Coulter para a reação de CK, CK-MB, Lipase e 
Lactato. E isso sim prejudica o fluxo de exames. Isso sim eleva as tarefas dos 

usuários. Isso sim prejudica o sistema e não o carregamento de amostras nos 

equipamentos. 

 

 Vale a pena flexibilizar a exigência de reagentes 

prontos para uso e transferir a responsabilidade do funcionamento do reagente 

aos já sobrecarregados profissionais da saúde? Guerreiros na linha de frente 

ao combate da pandemia. Vale a pena tal exposição? Vale a pena colocar em 

risco a recuperação de um doente? De centenas de doentes atendidos na rede 

pública de Belo Horizonte?  

 

Não se trata de disputa. Não se trata de negócio.  

Nem mesmo sabemos quem será o vencedor da licitação. Mas se trata de 
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preservar e proteger vidas humanas! Pensemos nas pessoas! Foquemos nos 

pacientes! 

 

Exigir que os reagentes sejam 100% prontos para 

uso ou preparados automaticamente pelos equipamentos é algo básico, 

disponível no mercado e acessível à toda Administração Pública. Não por 

acaso é exigência comum na maioria dos editais de mesmo objeto do presente 

certame, tais como: Prefeitura de Betim, FHEMIG – Fundação Hospitalar do 

Estado de Minas Gerais, Governo do Distrito Federal, Prefeitura da Cidade do 

Rio de Janeiro, Prefeitura da Cidade de São Paulo, Prefeitura da Cidade de 

Vitória, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, para citar 

apenas alguns exemplos na região sudeste. Flexibilizar essa exigência em prol 

de uma empresa, coloca em risco todo um sistema de saúde. 

 

Outra flexibilização que chama a atenção por 

também trazer prejuízos ao sistema de saúde é a falta da exigência de que os 

testes de “Hemoglobina Glicosilada” sejam realizados em sangue total ou em 

amostras hemolisadas diretamente pelo equipamento locado.  

 

Como se sabe, a diabetes mellitus é uma 

enfermidade crônica, que compreende um conjunto de desordens do 

metabolismo dos hidratos de carbono, que cursam com uma manifestação 

comum: a hiperglicemia. O Controle glicêmico periódico permite prevenir os 

transtornos agudos e reduzir o risco das complicações tardias da enfermidade 

(retinopatia, nefropatia, neuropatia e enfermidades cardiovasculares). 

 

A relação entre o desenvolvimento e progressão das 

complicações microvasculares e o controle glicêmico foi debatida por muitos 

anos, em parte devido aos métodos inadequados para realizar um controle 

glicêmico retrospectivo. Os métodos tradicionais de medição de glicose no 

sangue e na urina têm um valor limitado para este propósito, e só foi com o 

desenvolvimento de determinações para proteínas glicosiladas ou glicadas, 
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que foi alcançado um conhecimento exato e objetivo do estado glicêmico a 

longo prazo. 

 

As glicohemoglobinas, também chamadas 

hemoglobinas glicosiladas, foram descritas pela primeira vez em 1968 por 

Rahbar como "hemoglobinas diabéticas". Sua produção depende da 

concentração de glicose e ocorre através de um processo não enzimático pós-

traducional chamado glicação, onde o açúcar é unido aos grupos amino das 

moléculas de hemoglobina (Hb). A glicação dos aminoácidos N-terminais das 

cadeias α e β, como assim também dos grupos ε-amino dos resíduos de lisina 

na molécula de hemoglobina, resultam em uma variedade de hemoglobinas 

glicadas, incluindo HbA1c, que constitui a espécie glicosilada na valina N-

terminal da cadeia β. Os níveis de %HbA1c são proporcionais à concentração 

de glicose no sangue durante as últimas 6-8 semanas. Assim a determinação 

de %HbA1c provê um parâmetro integral para monitorar o curso do controle de 

glicose a longo prazo.  

 

Diferente dos demais exames licitados, o teste de 

Hemoglobina Glicosilada é feito em sangue total e não no soro que é obtido 

após centrifugação das amostras. Nesta amostra de sangue total temos as 

hemácias e dentro destas células temos a fração da hemoglobina a ser dosada 

(HbA1c). Para efetuar a análise do % de HbA1c se faz necessária a exposição 

desta substância e para isso há uma etapa de tratamento da amostra chamada 

hemólise, na qual gera a amostra hemolisada que servirá para a dosagem e 

análise do % de HbA1c.   

 

Os equipamentos mais modernos realizam a 

hemólise de maneira automática, ou seja, com a inserção da amostra em tubo 

primário com código de barras e sem a necessidade do operador pipetar o 

sangue total e o hemolisante de maneira manual, um a um, para se obter a 

amostra hemolisada que deverá ser colocada no equipamento (geralmente 
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sem código de barras o que pode gerar troca de amostras), para a realização 

da dosagem do HbA1c.   

 

A hemólise automática é tecnologia atual e 

disponível pela grande maioria dos fabricantes que atuam no mercado 

nacional, há muitos anos já não encarecem a contratação e é uma realidade na 

maioria dos médios e grandes laboratórios que buscam ter absoluta segurança 

nos exames de HbA1c realizados. Ao passo que a hemólise manual é 

trabalhosa e já em desuso na grande maioria dos laboratórios que processam 

esse volume de testes. 

 

O edital está contratando reagentes para a 

realização de 300.000 testes de Hemoglobina Glicosilada por ano e não exige 

que a hemólise da amostra seja feita automaticamente pelo equipamento, mais 

uma vez sobrecarregando os usuários porque “coincidentemente” não é uma 

tecnologia disponibilizada por seu atual fornecedor. 

 

A quem interessa flexibilizar dessa forma? 

 

Tanta preocupação com a forma de carregar as 

amostras nos equipamentos, na qual se sabe haver pouca ou nenhuma 

relevância para a segurança, eficiência e qualidade do exame. E nenhuma 

preocupação com uma preparação manual de 300.000 amostras para a 
dosagem de Hemoglobina Glicosilada! Uma a uma!!!  

 

Triste e incompreensível sob qualquer ótica que se 

possa aplicar, salvo para resguardar os interesses do atual fornecedor e suas 

patentes limitações. 

 
2. Aduz o artigo 3º, caput da Lei n.º 8.666, de 21 de 

junho de 1993, aplicado subsidiariamente ao certame, por força do artigo 9º da 

Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002: 
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“Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia e a selecionar a 
proposta mais vantajosa para a Administração 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.” 
(Grifos nossos). 

 

Da pura análise do referido artigo de lei, tem-se de 

forma clara que a licitação tem como principal enredo, a contratação da 

proposta mais vantajosa primando-se pela competição entre os licitantes, 

propiciando a estes, plenas condições de igualdade para disputarem.  

 

Tal artigo conota os princípios elementares que 

reagem a licitação, dos quais se desdobram todos os outros artigos do referido 

diploma legal. Daí se vê, portanto, que para a contratação de melhor proposta, 

da mais vantajosa, a Administração deve descrever o objeto de forma clara e 

sucinta, sem exigências que de forma isolada ou em conjunto, possam impedir 

injustamente potenciais fornecedores, de participarem do procedimento 

licitatório. Empresas que poderiam ofertar o objeto do certame com a qualidade 

almejada a preços competitivos. 

 

Pequenas mudanças no texto editalício trarão 

enormes benefícios a esta Instituição, já que incluirá potenciais fornecedores, 

garantindo ampla disputa sem comprometer a eficiência e o nível de qualidade 

necessário para a realização dos exames bioquímicos.  

 

Exigir equipamentos exclusivamente com racks para 

as UPAs, em última análise ofende frontalmente os princípios que constam do 

Edital e da Lei de Licitações, em seu art. 3º, §1º, inciso I que proíbe aos 

agentes públicos: 
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 “§ 1o É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante 
para o específico objeto do contrato;” (grifos nossos). 

 
Esta exigência de carregamento de amostras por 

“RACKS” inibe a competição de todas as demais empresas que se acham 

estabelecidas no território nacional e que poderiam apresentar, para os exames 

bioquímicos diferenciados, preços muito mais reduzidos.  

 

É por isso que quase a totalidade dos Hospitais da 

Rede Pública e Privada de Saúde de todo o Brasil, NÃO FAZEM EXIGÊNCIAS 

QUANTO A FORMA DE CARREGAR AS AMOSTRAS, MAS EXIGEM 

REAGENTES PRONTOS PARA USO E HEMÓLISE AUTOMÁTICA DAS 

AMOSTRAS.   

 

Sendo o objeto da mesma a qualidade maior e preço 

menor, se mantidas as exigências, não será respeitado este binômio fazendo-

se exigências desnecessárias e flexibilizando-se outras de suma importância 

para a qualidade e segurança da contratação. 

 

Em essência, a Prefeitura necessita, por seus 

laboratórios, realizar os testes de bioquímica da forma mais perfeita e barata 

que puder conseguir. 

 

O uso do poder discricionário para a definição dos 

contornos mínimos a ser definido em edital deve atender as razões de 

interesse público, o qual deve se sobrepor aos interesses privados, uma vez 

que o interesse público é, em última análise, o interesse de toda a sociedade, o 

interesse comum. 
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Chega a ser chocante encontrar neste edital de 

forma tão acentuada as limitações do atual fornecedor e, por outro lado, a 

eloquência e inflexibilidade num tema de tão pequena grandeza (racks ou 

carrossel de amostras), que unicamente priva a Administração de receber 

ofertas do que há de mais moderno e tecnológico disponível no mercado para a 

faixa de equipamentos que ora se licita, sem qualquer benefício para a 

Administração. 

 

3. Pelo exposto, requer seja recebida a presente 

impugnação para que o Edital seja corrigido, observadas as falhas apontadas, 

no sentido de que se mantenha a concorrência, para que sejam satisfeitas as 

necessidades dos exames com qualidade e a preços menores para este Órgão 

da Administração Pública. 

 

Assim sendo, requer:  

 

(1) a flexibilidade da exigência apontada no item 

8.1.d das Unidades de Pronto Atendimento, do Anexo I (págs. 31, 67 e 101), a 

fim de que se possa ofertar equipamentos superiores a 300 testes por hora, 

totalmente automatizado, com acesso randômico e contínuo, e alimentação 

continua por rack OU bandeja/carrossel de amostras;  

 

(2) passe a exigir nos itens 6.1.t (pág. 30), 6.1.p 

(pág. 32), 4.1.t (pág. 66), 4.1.p (pág. 100) e 8.1.p (pág. 102) reagentes 100% 

prontos para uso ou preparados automaticamente pelo equipamento, sem que 

haja necessidade do operador preparar ou transferir os reagentes de frascos; e  

 

(3) passe a exigir dos licitantes equipamentos que 

realizem a hemólise das amostras de forma automática face dos benefícios que 

este recurso trás para seus usuários, segurança ao evitar processos manuais 

sem a devida identificação das amostras com código de barras e a ampla 

disponibilidade do mesmo na maioria das plataformas existentes no mercado. 
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(4) Por fim, considerando as duas respostas 

antagônicas constantes dos autos no que se refere a quantidade e capacidade 

de processamento dos equipamentos a serem instalados nos Laboratórios 

Regionais: 

 

Em 27/01/2020: 

 
 

Em 16/04/2020: 

 
Esclareça esta Pregoeira de forma definitiva o que deverá ser fornecido 
para cada Laboratório Regional. 
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Desde já, ressalte-se a intenção da impugnante de 

solucionar a presente lide, de forma amigável e no âmbito da própria 

Administração. Porém, caso não se reconheça tamanha ilegalidade que se 

apresenta de forma cristalina, não hesitará em adotar todos os meios legais 

para a obtenção da tutela jurisdicional, levando até as últimas conseqüências, 

como medida da mais lídima JUSTIÇA!!! 
 

Nestes Termos, 

 

Pede Deferimento. 

 

São Paulo, 20 de abril de 2020. 

 

 

Labinbraz Comercial Ltda. 
Flávio Roberto Balbino 

OAB/SP n.º 257.802 
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