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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ 

 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2022  

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 011/2022  

 

BARRFAB IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CGC sob o nº. 

02.836.248/0001-12, sediada na Rua Mário Ely, Nº 271, Cinquentenário, Farroupilha, Rio 

Grande do Sul, CEP: 95.174-320 vem, tempestivamente, apresentar  

 

IMPUGNAÇÃO 
 

Em face do referido edital, com fundamento na base legal estabelecida no artigo 18 Decreto 

Federal 5.450/2005, e Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/1993, e demais dispositivos legais 

aplicáveis à espécie, conforme exposto abaixo: 

 

I- DOS FATOS: 

 

 Interessada em participar do pregão, a BARRFAB verificou a existência de obrigações e 

especificações técnicas no Edital, as quais necessitam ser adequadas por esta Administração em 

data anterior ao certame, para garantir o cumprimento do atendimento às normas em vigência. 

 

 Por tanto a empresa ora impugnante, vem mui respeitosamente apresentar a presente, 

no interesse que seja objetivado e adquirido a melhor e mais vantajosa proposta para com a 

Administração, assim sendo a pretensão de aquisição deve ser garantida minimamente por 

documentos comprobatórios por órgãos competentes para autorização e registro para 

comercialização os quais a Legislação Brasileira determina, e que fazem parte da qualificação 

técnica no inciso IV do artigo 30 da Lei 8.666/1993, os quais são designados na fase 

habilitatória das empresas licitantes, senão vejamos o texto normativo: 

 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

(...) 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, 

quando for o caso. 

 

 Em outro momento no mesmo diploma legal é garantido aos participantes do processo 

de licitação um dos princípios basilares do sistema jurídico nacional, o princípio da isonomia, 

sendo no artigo 3º do referido, sendo ipsis litteris: 

 

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 
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impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.     

 

§ 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, inclusive nos casos de 

sociedades cooperativas, 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, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 

deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; 

 

 Tendo por primevo tais ponderamentos, é que inicio a argumentação quanto a invalidade 

de requisitos elencados no edital. 

  

Quanto à descrição do item 05, temos que destacar a seguinte solicitação do edital: 

 

“GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA IP–54 (PROTEÇÃO CONTRA PROJEÇÕES 

D’AGUA)”. 

 

A exigência da apresentação deste certificado (GRAU DE PROTEÇÃO: IP-54), não 

deve ser incluído no edital, pelo límpido fato de ser uma afronta direta aos demais 

participantes, por DIRECIONAR o edital a uma empresa específica, sendo a única a ostentar tal 

quesito. 

 

Ao consultar o site do INMETRO, verificamos que apenas um fabricante possui a 

certificação exigida pelo edital. Estamos enviando em anexo à lista dos produtos certificados 

pelo INMETRO, onde mostra que apenas um fabricante possui esta certificação. 

 

Fonte: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp 

 

O código que define o grau de proteção IP é composto por 3 dígitos. O primeiro se refere 

às partículas sólidas, o segundo ao meio líquido e o terceiro à resistência ao impacto mecânico 

(deixou de ser utilizado). O código pode ser expresso, por exemplo, das seguintes formas: IP 

01, IP 21, IP 42, IP 54, etc. 

Além disto, ao elencar o quesito GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, nota-se a 

desnecessidade do mesmo. Tal argumento encontra esteio no fato de este grau destinar-se a 

proteção contra POEIRAS e por conta de o centro cirúrgico ser um ambiente TOTALMENTE 

limpo e esterilizado, o mesmo é isento destes agentes, sendo desnecessária esta exigência. 

Corrobora ainda com os dizeres a situação de que, a norma maior que rege as 

características do equipamento licitado, sendo a ABNT NBR IEC 60601-2-46 (norma de 

segurança aplicadas as mesas cirúrgicas), não incluem o grau de proteção exigido no 

presente Edital, não sendo então uma exigência da ANVISA ou INMETRO, o que somente dá 

forças ao argumento de que, existe ai um equívoco, sendo este de tal modo, que faz com que 
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se direcione o edital a uma empresa específica, ferindo novamente princípios legais que regem 

os processos de licitação. 

 De acordo com o Manual de Segurança no Ambiente Hospitalar, disponível no site da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a necessidade indispensável à exigência de 

restrição a poeira corresponde a ambientes que estejam em obras de construção civil ou 

demolição, o que não é o caso deste produto. 

Pode-se dizer ainda, que se a exigência de índice de proteção que levasse em 

consideração a proteção contra poeira fosse algo indispensável à fabricação de mesas 

cirúrgicas, essa seria uma exigência normativa aplicada por órgãos nacionais e internacionais. 

 Como sabemos, diversas marcas do mercado possuem certificações de instituições 

como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (INMETRO), o Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformidade (IBEC), 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a Organização Internacional de Normalização 

(ISO), e, nenhuma delas, exige tal índice de proteção em mesas cirúrgicas. 

 

II- PEDIDOS: 

 

Diante de todo o exposto, esperamos a avaliação legal das aplicações normativas 

brasileiras para que a aquisição e comercialização posta em licitação pública seja adequada nos 

princípios legais e licitatórios, de modo a possibilitar a ampliação do maior número de licitantes 

e consequentemente o alcance da melhor proposta ao Poder Público.  

Para isso, requeremos que sejam realizadas as modificações do instrumento editalício do 

presente certame, determinando a retirada da exigência do Grau de Proteção IP-54 no 

presente, tendo em vista de que não é exigido pelos órgãos legais de fiscalização. 

 

Nestes Termos, 

 

Pedimos Deferimento. 

 

Farroupilha, 11 de outubro de 2022. 

 

 

 

ARION JOSÉ BARRETTI 

DIRETOR GERAL 
                               ID: 9028774611 / CPF: 551.331.690-00 
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