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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO

SUPER|NTENDENC|A MUNtCtpAL DE L|C|TAçOES - SML

Ref.: PREGÃO ELETRONICO N" 00067/2018

PROCESSO No 08.00430/201 7

FANEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF

sob o número 61.100.24410001-30, com sede na Rua Arthur Carl Schmidt, no 186, Guarulhos/SP, neste

ato por seu representante legal infra-assinado, após tomar conhecimento de publicação do edital em

referência, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento nas disposições do

Ato de Convocação e nas Leis no 10.502102 e 8.666/93, dentro do prazo legal, apresentar:

IUIPUGNACÃO DO EDITAL

Pelos motivos de fato e de direito adiante fundamentados:

I. DAS RAZÕES DESTE QUESTIONAMENTO:

O presente edital traz No "ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA" OBJETO:

AOUISIçÃO DE CAMARAS FR|AS PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAçÃO DE VAC|NAS..." ,

onde é apresentado o descritivo do produto que se pretende adquirir.

Ocorre que, as especificaçöes técnicas do descritivo na forma em que se encontram

restringem a participação de diversos licitantes conforme será demonstrado a seguir:

O Descriúivo do Edital - contém especificações técnicas que direcionam e

restringem o certame parc a aquisição do produto de um único fabricante, de marca INDREL, uma vez

que a descrição abaixo somente é compatível essa marca, impossibilitando que qualquer produto similar

existente no mercado seja excluído do processo licitatório.

1) "isolamento térmico de alta densidade com no mínimo 75 mm de espessura.."

2) " com seis prateleiras tipo gavetas..."

3) "porta de vidro tipo "no fog"

4) "volume de 500 litros"
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5) "sistema de emergência para falta de energia elétrica, com autonomia mínima de 48

horas ..."

Atualmente existem diversos fabricantes nacionais de equipamentos de refrigeração

para guarda e conservação de vacinas, cada um com suas características técnicas e configuração
especifica, mas que cumprem plenamente a destinação a que se pretende, vez que tal produto exige
Registro no Ministério da Saúde, cuja obtenção requer testes no equipamento, suficientes a

comprovar a eficiência do equipamento.

No que diz respeito à solicitação de isolação térmica de alta densidade, já foi

comprovado que a matéria prima poliuretano expandido possui alto fator de isotação térmica que

aliada à tecnologia das câmaras de conservação atualmente fabricadas se mostra totalmente eficaz
para a finalidade pretendida, não sendo necessário, portanto, que as paredes laterais do equipamento
possuam exatamente as medidas solicitadas no lnstrumento convocatório.

Desta forma, fica demonstrado que tais exigências são dispensáveis no equipamento

que se pretende adquirir e sua permanência no termo de referência tem como finalidade apenas a

restrição à participação dos demais licitantes.

Com totalfundamento legal que a lei 8666/93 nos permite em seu art. 15 $ 70 lnc. le
Lei 10520102 AtL. 30 lnc. ll, onde fica clara a ilegalidade quanto à descriminação de "especificações
exclusivas comerciais e técnicas", excluindo assim possibilidade de competição entre as empresas

fabricantes.

As normas disciplinadoras da lei de licitação devem ser atendidas em favor da

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

Dessa forma, acreditando que seu julgamento honesto, competente e ético estará

determinando a devida alteração do edital para que assim todas as empresas possam competir de forma

justa.

Cumpre destacar preliminarmente, que em nenhum momento serão questionados os

princípios éticos que regem as ações dos membros desta Comissão, entretanto, vale salientar que o texto

do edital foi baseado em material de propaganda comercial de apenas uma marca e fabricante disponível

no mercado.
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II- CONCLUSÖES E REQUERIMENTOS

Assim sendo, requer a autora:

1) Que a presente IMPUGNAÇnO nO EDITAL seja acolhida para:

a) Alterar a RELAçÃo DE ITENS Do oBJETo Do EDTTAL em tempo hábit, exctuindo as

especificações técnicas que restringem a participação do maior número de licitantes e

impede a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública ou, alternativamente:

b) Suspender o processo licitatório, a fim de alterar o descritivo técnico, possibilitando a participação

do maior número de licitantes, cumprindo assim a finalidade do certame.

Nestes termos,

Pede deferimento

Guarulhos, 08 de junho de 2018.
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