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Prezados, Boa Tarde!

Segue anexo Impugnação referente ao Pregão eletrônico 0009/2023.
 
Peço que o órgão cumpra os prazos conforme a 8666/93 e 10.520/21 " observe o prazo de até
03 (três) dias úteis para o julgamento e resposta a eventual impugnação proposta por
cidadão.
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ILUSTRISSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARANÉSIA- 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
 
 
 
 
 
Pregão Eletrônico n° 20/2023  

 

 

 

A SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E 

HOSPITALARES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 

23.643.895/0001-88, com sede em Embu das Artes, na Rua Pola da Rezende, n° 11, Bairro: 

Cercado Grande, CEP 06804-070, no Estado de São Paulo, por seu  representante legal infra-

assinado, vem mui respeitosamente à honrosa presença de Vossa Senhoria, vem mui 

respeitosamente à honrosa presença de Vossa Senhoria, TEMPESTIVAMENTE , com fulcro no no art. 

41, §1º e 2º da Lei 8.666/93, art. 12 do Decreto nº 3.555/00 e item 5.1 do aludido edital e apresentar 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO pelos motivos e razões que 

passamos a aduzir : 

 

 
 I – DO OBJETO  
 

O presente Pregão tem como objetivo o registro de preço para 

locação de aparelhos/equipamentos médicos respiratórios – BPAP e CPAP pelo período de doze 

meses, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no 

Termo de Referência do ANEXO I deste edital, que dele faz parte integrante. 

 

II- DO MÉRITO 

 

a) Da aplicação da modalidade Pregão Presencial 

 

 

 



 

 

A Constituição Federal determina que a 

Administração Pública obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, de modo que, ressalvados os casos especificados na 

legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 

de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas das condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica 

e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.  

O novo decreto trouxe, em especial, as seguintes 

determinações: 

 “Obrigatoriedade na utilização da modalidade de 

pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de 

bens e a contratação de serviços comuns, incluídos 

os serviços comuns de engenharia, e adoção do 

sistema de dispensa eletrônica (art. 1º, § 1º), 

ressalvadas hipóteses justificada e comprovada da 

inviabilidade técnica ou a desvantagem para a 

administração na realização da forma eletrônica 

(art. 1º, § 4º)”; 

 

 

 

O Tribunal de Contas da União, em recente acordão, 

orientou: 

 

(...)Quando cabível a utilização da modalidade 

pregão, é irregular o uso do pregão presencial sem a 

comprovação da inviabilidade técnica da utilização  

 

 



 

da forma eletrônica (art. 1º, § 4º, do Decreto 

10.024/2019) .Acórdão 4958/2022-Primeira Câmara 

| Relator: AUGUSTO SHERMAN 

   

 Diante do que foi exposto solicitamos que o Amérco 

Brasiliense realize o Pregão de forma Eletrônica, visto que foi verificado que o Municipio 

já se utiliza do Portal Licitações-e para realizar licitações e não tem justificativa para a 

continuação do meio de Pregão Presencial. 

 

b) Da ausência da inserção da cota reservada 

 

 Ao analisarmos as condições de participação do edital 

em questão, consta-se que não possui cota reservada para empresas que se enquadram na 

situação de ME e EPP. 

De maneira análoga, o pregão eletrônico n° 019/2022, 

processo nº 306/2022, realizado 18/03/2022 no Municipio de Araras/SP, no qual se 

tratava do mesmo objeto do edital do Municipio de Guaranésia e foi aplicada a cota 

reservada, sendo assim, a divisão dos lotes é plenamente possível uma vez que já foi 

aplicado a durante anos e funcionou muito bem o programa de Oxigenioterapia do município 

supracitado.  

 

 Ainda, Nesse sentido, o artigo Artigo 8º, caput,  do 

Decreto 8.538/2015 traz a possibilidade de divisão de 25% do objeto para contratação de 

empresas ME e EPP, vejamos: 

“Nas licitações para a aquisição de bens de natureza 

divisível, e desde que não haja prejuízo para o conjunto 

ou o complexo do objeto, os órgãos e as entidades 

contratantes deverão reservar cota de até vinte e cinco 

por cento do objeto para a contratação de 

microempresas e empresas de pequeno porte” 

   

 

 



 

 

Desta maneira, de acordo com o artigo 1º, incisos I, II e 

III, do Decreto 8.538/2015, o tratamento favorecido diferenciado e simplificado para 

empresas enquadradas como ME e EPP tem como principal objetivo: PROMOVER O 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL NO ÂMBITO LOCAL E REGIONAL, 

AMPLIAR A EFICIÊNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS e INCENTIVAR A 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. 

Podemos citar a Súmula 247 do Tribunal de Contas da 

União dispõe sobre o parcelamento do objeto:  

 

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e 

não por preço global, nos editais das licitações para a 

contratação de obras, serviços, compras e alienações, 

cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo 

para o conjunto ou complexo ou perda de economia de 

escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla 

participação de licitantes que, embora não dispondo de 

capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição  

 

 

da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a 

itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de 

habilitação adequar-se a essa divisibilidade.” 

 

Para corroborar isso, pode se consultar diversos órgãos 

da administração pública, onde foi aplicada a cota reservada e trouxe uma enorme vantagem 

financeira e operacional para a Secretária de Saúde deste município 

Logo, sugerimos que o edital em epigrafe seja revisado 

quanto a distribuição sendo designado itens exclusivos para participação de empresas 

enquadradas como ME e EPP, respeitando a Legislação Vigente e orientação do Tribunal de 

Contas. 

 

 



 

 

 

c) Da recarga do cilindro backup que deve acompanhar concentrador de oxigênio  

 

  Ao analisar o TERMO DE REFERÊNCIA, observa-

se a previsão de que a Contratada deverá fornecer cilindro de Backup, o qual deverá ser 

envasado com gás oxigênio medicinal, em acompanhamento ao concentrador de oxigênio. 

 A locação de concentrador acompanha cilindro 

backup contendo o gás oxigênio medicinal para ser utilizado como item de segurança e 

garantia da continuidade do tratamento nas hipóteses de queda de energia elétrica e defeito 

do aparelho.  

 Contudo, é observado frequentemente casos em que 

o paciente utiliza do cilindro backup como suprimento primário, em substituição ao 

concentrador de oxigênio, demandando assim, a realização de recargas em maior número ao 

longo da relação contratual.  

 Ocorre que não há item no edital para precificação de 

recargas adicionais que, porventura, sejam necessárias, em especial, para o paciente fazer 

uso do cilindro no lugar do concentrador. Desta forma, se faz necessário a empresa 

interessada possuir o conhecimento se o custo para a recarga desse cilindro será da  

contratante ou do paciente? 

 

 

d) Prazos para atendimento do objeto.  

 

O objeto licitado compreende a locação de 

equipamentos médicos, que deverá ser instalado no domicílio de pacientes. Ocorre que 

não há previsão no edital em relação ao prazo para implementação destes equipamentos 

pelo novo fornecedor eleito, em especial, se já houver outro fornecedor atendendo este 

objeto na municipalidade.  

 

 

 

 



 

No edital não é informado qual a demanda atual de 

equipamentos, sendo inviável que a empresa se programa previamente.  

Dessa forma a empresa deve ter tempo hábil o que 

inclui toda logística de cadastro de pacientes, separação dos produtos, comunicação com  

os pacientes para agendamento  até entrega/instalação de equipamentos em todos os locais 

estabelecidos pela  Contratante, e Para que haja uma transição sem que ocorra danos aos 

pacientes inseridos no Programa de Oxigenoterapia, é necessário um prazo que não pode 

ser inferior a 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da autorização de fornecimento, 

além da elaboração de cronograma por parte da Contratante, contendo a programação de 

como ocorrerá o processo de migração de fornecedor. 

 

III – DO DIREITO 

 

             Desse modo, a Carta magna preconiza que, para a 

participação seja assegurada a igualdade de condições a todos os concorrentes, fato este não 

assegurado no edital guerreado. 

Os entendimentos doutrinários com respeito às revisões 

do edital ensinam que devem consagrar os princípios da igualdade, isonomia e competitividade, 

resguardando aos órgãos públicos aquisições que visam preservar primordialmente o atendimento 

de qualidade a população, principalmente, como é o caso em tela, produtos para saúde em que 

ficam a disposição da população. 

Neste sentido, pertinente ao que se refere ao Princípio da 

Igualdade a transcrição da opinião da respeitosa autora Maria Sylva Zanello di Pietro. 

 ‘’O principio da igualdade, constitui um dos alicerces da 

licitação, na medida em que esta visa, não apenas 

permitir a administração a escolha da melhor proposta , 

como também assegurar igualdade de direitos a todos 

interessados em contratar’’ 

Sob Idem factus o Autor Hely Lopes Meirelles enseja o a 

Luz do principio da Igualdade o seguinte termo: 

 

 



 

‘’ A igualdade entre os Licitantes é o principio impeditivo 

da descriminação entre os participantes do certame que 

através de clausulas que no edital ou convite, favorece 

com uns em detrimentos de outro, que mediante 

Julgamento faccioso,que desiguale os iguais ou  iguale 

os desiguais’’ 

 

  Vejamos o que nossa Corte de Contas versa sobre o 

assunto: 

SÚMULA 177 do TCU : Restrição de Competitividade A 

definição precisa e suficiente do objeto licitado 

constitui regra indispensável da competição, até 

mesmo como pressuposto do postulado de 

igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário o 

princípio da publicidade, que envolve o conhecimento,  

pelos concorrentes potenciais das condições básicas da 

licitação, constituindo, na hipótese particular da licitação 

para compra, a quantidade demandada uma das 

especificações mínimas e essenciais à definição do 

objeto do pregão. 

Acórdão 1711-12/10-2 - Segunda Câmara – Processo 

007.507/2010-0 

- Ministro Relator AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 

9.2.1. procure planejar melhor suas licitações, de modo a 

somente lançar edital após haver certeza quanto às 

especificações dos bens a serem adquiridos em face das 

reais necessidades que motivaram a intenção de 

contratá-los, a fim de evitar riscos de aquisição de bens 

com especificações excessivas, desnecessárias e que 

causem injustificada elevação dos custos, mormente  

 

 

 



 

quando há alternativas que privilegiem o atendimento às 

demandas desse órgão e de seus programas sem perder 

de vista o princípio da economicidade, evitando-se, 

assim, situações como a verificada no Pregão 52/2009, 

cuja especificação culminou na estimativa de preço tão  

elevada que necessitou ser revogado para o lançamento  

de novo certame com redução do preço estimado em 

setenta por cento; 

 

 

IV- DO PEDIDO  
 

Diante da exposição de fato e de direito, requer:  

 

a) Digne de Vossa Senhoria em receber a presente IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE 

LICITAÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO, em seu inteiro teor e forma, determinando a 

retificação do edital;  

b) Realizar a licitação de Modo Eletrônico conforme a Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021. 

c) Realizar a licitação por menor preço unitário do item; 

d) Especifique no edital a responsabilidade sobre os custos do enchimento do 

cilindro de backup quando usado de forma irregular; 

e) Retificar o edital e incluir o prazo de transição de empresa, não inferior a 30 dias; 

f) Que seja reaberto o prazo inicial de divulgação do edital conforme os termos do §4º do 

art. 21 da Lei 8.666/93;  

g) Remessa dos autos para o Tribunal de Contas do Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nestes termos, P. Deferimento, 

como medida de JUSTIÇA! 

 

                                                     Embu das Artes, 06 Março de 2023. 

 

 

Evellyn Potarcio 
Gerente Júridico 
OAB/SP 370.544 
superarmed@superarmed.com.br 
 
Wiliane Gomes Nepomuceno Cunha 
Coordenadora Comercial 
Crefito-3 205113-F 
RG nº. 2005028005645 
CPF: 03599601380 
comercial@superarmed.com.br 
(11)4321-1210 
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