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A SENHORA (O) PREGOEIRA (O) DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO 

DO MÉDIO SAPUCAÍ - CISAMESP 

 
REF: EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 006/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 
 

 
 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, 13 DE OUTUBRO DE 2022. 
 
 

 
 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2022 
 

 
A MENDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, estabelecida na 

Rua Expedicionário Antônio Machado, 40 – Afonso Pena – São José dos Pinhais/PR – CEP: 83050-535, por seu representante 

legal, vem respeitosamente e tempestivamente, com fulcro no artigo 41 parágrafo §1º da Lei Federal 8.666/93, apresentar 

IMPUGNAÇÃO aos termos do Edital em referência, com base nas razões que passa a expor. 

 

I.  D A  T E M P E S T I V I D A D E 

 
Preliminarmente, é de assinalar que a presente impugnação é tempestiva, tendo em vista que a data marcada para 

a sessão de abertura da licitação é 20/10/2022 e hoje é dia 13/10/2022, portanto, respeitando o prazo estabelecido em 

edital, consoante o disposto no art. 41, § 2º, da Lei nº 8.666/93, como segue: 

 
Art. 41.  

 
“(...) § 2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante 
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em 
concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou 
a realização  de  leilão,  as  falhas  ou  irregularidades que  viciaram  esse  edital, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso”. 

 

Desta feita, vem a Requerente, fazer jus ao seu direito de interpor tal pedido, em face da permissão garantida em 

lei. Requerendo, ainda, que seja procedido o pedido no que tange a tempestividade do mesmo. 
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II. DA IMPUGANAÇÃO 

 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – CISAMESP, 

instaurou procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial, cujo objeto é o AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS 

MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISAMESP, conforme especificações constantes no Termo 

de Referência do edital. 

Contudo, a empresa MENDEL MEDICAL tem este seu intento frustrado quando da leitura do documento de 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL, contra as quais, com o devido respeito, ora se investe, justificando-se tal procedimento ante as 

dificuldades observadas pela ora impugnante para participar de forma competitiva do certame. 

Saliente-se que o objetivo da Administração Pública ao iniciar um processo licitatório é exatamente obter proposta 

mais vantajosa para contratação de bem ou serviço que lhe seja necessário, observados os termos da legislação aplicável, 

inclusive quanto à promoção da máxima competitividade possível entre os interessados. 

Na análise das especificações técnicas, constantes do documento de RETIFICAÇÃO DE EDITAL, especificamente ao 

ITEM Nº 05 – MESA CIRURGICA, o descritivo editalício retificado solicita que o equipamento supramencionado tenha Grau 

de Proteção IP-54 (proteção contra projeções d’água), vide imagem destacada. 
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Tendo em vista que o certame deve manter o Princípio da Isonomia e Impessoalidade, além de proporcionar a 

compra mais econômica, segura e eficiente, a presente IMPUGNAÇÃO pretende afastar do presente procedimento 

licitatório, exigências técnicas feitas a fim de direcionar o objeto licitado supramencionado apenas para UM fabricante, 

sendo esta a  KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA, única empresa detentora do equipamento 

mesa cirúrgica com grau de proteção IP-54, conforme Manual do equipamento Mesa Cirúrgica Vision registrado na ANVISA. 

 

 

A impugnante, assim como diversas outras empresas fabricantes, oferecem o equipamento MESA CIRÚRGICA com 

grau de proteção IPX4 que é adequado as necessidades cirúrgicas da instituição. Assim sendo, conclui-se  que existe uma 

identificação tendenciosa a uma só empresa fabricante, a KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA. 

A exigência acima descrita compromete a ampliação da disputa e por consequência a seleção da proposta mais 

vantajosa. Neste tocante o artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93 veda expressamente a restrição ao caráter competitivo: 

 

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: 4 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. 3° da Lei no 8.248, de 23 de outubro 
de 1991; 

 

Exigências demasiadas não podem ser consideradas sob o argumento de que a Instituição necessita de segurança 

maior do que efetivamente seria necessário para a boa utilização do equipamento a ser contratado. Ora, o item 

questionado compromete o caráter competitivo do certame, pois exclui desmotivadamente inúmeros licitantes que 

detenham condições técnicas e econômicas para fazer o fornecimento. 

Assim sendo, a Impugnante requer o acolhimento desta Impugnação por esta Comissão, em especial para 

promover a correção do Edital, para que seja excluída do detalhamento do produto a exigência de GRAU DE PROTEÇÃO 

MÍNIMO IP-54. 

Ressalte-se que, a decisão deverá ser apresentada de forma motivada e objetiva, de sorte a atender as 

determinações previstas nos princípios norteadores da Administração Pública. 

Por fim, requer-se que, após a apreciação da presente impugnação, a decisão seja remetida, via e-mail: 
 

licitacao@mendelmedical.com.br. 
 
 
 

 
Termos em que, 

Pede e Espera Deferimento 
 
 

São José dos Pinhais/PR, 13 de outubro de 2022. 

Atenciosamente, 

 
 

Fabiula Maria da Silva 
RG: 6.712.317-4/PR 
CPF: 998.992.729-49 
Representante Legal 


