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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO/RO 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML 

Ilma. Sra. Tatiane Mariano – PREGOEIRA 

 

 

Ref. 

Pregão Eletrônico 012/2020/SML-PVH – SRP – Processo Adm. nº 

02.00417/2019 

Eventual aquisição de instrumentais cirúrgicos 

 

 

IMPUGNAÇÃO  DE EDITAL 
 

BIONUTRI COM. E REPRES. DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, 

empresa privada inscrita no CNPJ sob nº 35.041.852/0001-01, com sede 

nesta Capital, neste ato representada por Sergio Luiz Ghinzelli,  CPF 

434.466.129-04, infra assinado e devidamente identificado através de 

procuração anexo a este,  vem,  mui  respeitosamente, com fulcro no artigo 

41 da Lei 8666/93 e no item 11 do edital de convocação, da Impugnação ao 

Edital e Recursos, e seu sub-item 11.1, dentro do prazo legal, apresentar 

“IMPUGNAÇÃO AO EDITAL em referência ,  em  razão da cotação fora e 

muito aquém dos valores praticados no mercado de vários lotes constantes 

do Anexo II do termo de referência, especificações, quantitativos e preços de 

referência,  segundo  os  elementos  seguir apresentados: 

 
 

1. DA TEMPESTIVIDADE. 
 
A presente impugnação apresenta-se tempestiva, pois manifestada no prazo 
estab tecido no edital de licitação. 
Portanto, a impugnante figurando na condição de licitante e considerando que 
a data para a abertura de proposta deste Pregão está agendada  para o dia 
16 do corrente, é incontroverso que a presente impugnação é tempestiva. 
 

2. DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. 
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Em que pese o respeito do impugnante por  esta  respeitável  Pregoeira, 

verificamos que os lotes relacionados abaixo,  possuem  preço  de  referência  

muito  aquém  dos valores praticados no mercado, tornando impossível o 

fornecimento dos mesmos, em razão de haverem sido cotados com preço 

inexequível. 

LOTES: 01, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 

23  

’ 
Para comprovar que os valores obtidos quando da pesquisa de preços para o 
pregão em questão está inexequível, juntamos neste momento cotações 
realizadas por nossa  empresa  junto  aos fabricantes dos produtos (Docs. 01 
e 02), inclusive com a Marca FAMI, empresa fornecedora dos produtos 
constantes do termo de referência quando da realização do último processo 
de compra destinado a atender esta  SEMUSA. Há de se observar, inclusive 
que, a descrição dos objetos constantes em todos os lotes pode ser 
considerara “copiada e colada” de acordo com as especificações deste 
fabricante. 
 
Considerando que o edital do pregão em referência contempla cotas para 

participação exclusiva para EPP/ME, aumentam as probabilidades de lotes 

fracassados, em vista destas nao reunirem as mesmas condições de 

fornecimento das industrias ou grandes distribuidores.  

 
 

Observe Sra Pregoeira, que a disparidade nos preços se torna muito 

mais evidente se considerarmos que nos preços constantes das  cotações em 

anexo não estão inclusos os valores relativos a margem de lucro, impostos, 

frete entre outras despesas a serem consideradas e que tormariam os valores 

obtidos na pesquisa prévia ainda mais inexequíveis, visto que, os preços 

apresentados nestas cotações referen-se a nosso preço de compra junto ás 

industrias. 

Por todo o exposto, resta claro o evidente fracasso deste processo 

licitatório. 

 
 

3 - DO PEDIDO 

Ante ao supra arrazoado, requer esta  impugnante,  que, os preços obtidos 
na pesquisa prévia, sejam revistos objetivando o alcance dos objetivos a que 
se propõe o Pregão Eletrônico em referência, quer seja, um deles, obter exito  
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e licitar a  totalidade dos lotes, evitando assim possíveis lotes fracassados 
bem como o possível desabastecimento do órgão requisitante desta licitação. 

 

 

Nestes termos, pedimos deferimento. 

 

 

 
      Porto Velho/RO 11 de março de 2020. 

 

 

Respeitosamente: 

 

 

Sergio Luiz Ghinzelli 

Analista de Licitações 

CPF 434.466.129-04 
RG – 645707 SSP/RO 

 


