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PARA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  

Estado do Espírito Santo 

 

 

REFERÊNCIA: IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO 028/2021 

PROCESSO 7518/2021 

DATA DA SESSÃO: 19 DE AGOSTO DE 2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO VISANDO ATENDER A 

DEMANDA DA SEDE DO SAMU E DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA E EQUIPAMENTOS PARA USO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E 

DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

Ilustríssimo Senhor Pregoeiro e Equipe de Apoio  

E-mail: licitacao@saomateus.es.gov.br  

 

 

A empresa BHP PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP., empresa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ.  nº. 09.502.960/0001-24 com sede na Rua Brigadeiro Faria Lima, 2.701 sala A, Parque 

Industrial, na cidade de Araçatuba/SP, vem mui respeitosamente perante V. Sa, através do seu representante 

legal - pp, Eng. Wiliam Donisete de Paula, interpor tempestivamente IMPUGNAÇÃO dos termos do edital de 

licitação em epígrafe, pelas razões devidamente fundamentadas, conforme ainda nas disposições da Lei. 

8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e Lei 10.520 de 17/07/02, que passamos a expor: 

 

I. DOS PRECEITOS DA LEGALIDADE 

Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio da isonomia e 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 doa instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 

lhe são correlatos. 

 

A igualdade de todos os licitantes diante da administração é princípio máximo, que decorre do princípio 

constitucional, que todos devem estar em situação de equiparação, vedados quaisquer privilégios ou 

distinções, conforme preceitua o inciso XXI, artigo 37 da Constituição Federal. 

 

A adoção de um critério que restrinja a ampla participação, onde somente uma ou algumas empresas 

poderão atender as exigências contidas no edital, é infringência a Lei 8.666. 

 

Diante disso, é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que restrinjam a competição. 
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II. DOS FATOS 

 

a) A licitação em questão está previsto que o critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO POR 

LOTE. 

 

O edital em questão tem como objeto aquisição de EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, 

MÓVEIS HOSPITALARES, ELETRODOMÉSTICOS, PRODUTOS DA LINHA BRANCA, MÓVEIS PARQA 

A INFRA ESTRUTURA HOSPITALAR, divididos em lotes, que da forma como estão irão cercear a 

participação de muitos licitantes. 

 

Móveis hospitalares, Equipamentos Médicos, de Eletrodomésticos, de Móveis para a infra-

estrutura hospitalar, são produtos cujos fabricantes são distintos, cada um tem sua expertise e o seu 

segmento de fabricação, a forma como está a formação do lote irá prejudicar a participação dos 

fabricantes, bem como irá onerar o custo final do produto, pois  haverá a necessidade de compra dos 

produtos dos fabricantes com repasse dos impostos, lucro e despesas que serão  acrescidos no valor final 

que será ofertado ao órgão público, é uma cadeia de despesas desnecessária. 

   

III. DOS PEDIDOS  

 

Para que seja alcançada uma maior amplitude no certame, para que seja garantido o direito de 

igualdade, pra que não haja restrições e cerceamentos na participação dos licitantes, pedimos que 

o critério de julgamento seja alterado por item, que resultará em maior êxito na licitação e economia 

aos cofres públicos.  

 

Requeremos a douta comissão de licitação e Senhor Pregoeiro, que seja deferida esta impugnação de 

edital, pelos motivos expostos, que seja feita as devidas alterações de acordo com os argumentos 

apontados.  

 

Termos em que pede deferimento. 

 

Araçatuba/SP, 05 de agosto de 2021. 

 

 

 










