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ILMO. SR. PREGOEIRO DA PREFEITURA DE PORTO VELHO/RO. 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº: 143/2019  

PROCESSO Nº: 02.00107/2019 
DATA DA REALIZAÇÃO: 05/02/2020 
HORÁRIO: 10H00MIN 
 

 

 
 
 

              PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 00.740.696/0001-92, com sede no SIA Sul 

Rua 08 Lote 170 71.200-222 Brasília - DF vem apresentar tempestivamente, com 

fulcro na Lei 8666/93, Lei 10520/02, e demais legislações pertinentes ao tema, por 

meio de seu representante que esta subscreve, seu imediato e motivado pedido de 

 

 

 
IMPUGNAÇÃO 

 
com base no rol de exposições de motivos a seguir:  

 
 
 
 

A) DOS FATOS 
 

      O processo tem como objeto:  

 

                  

A fim de não restar dúvidas, passaremos a pontuar cada item que carece ser 

esclarecido: 
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Anexo I – Termo de Referência  

Item 01: Equipo fotossensível para administração de soluções parenterais em 
sistema linear; Tubulação flexível, atóxica com lanceta de perfuração para 
frascos rígidos ou flexíveis, respirador lateral com 0,2 micra, 
câmara de gotejamento flexível, filtro de aproximadamente 15 micra com pinça 
de controle gravitacional, dispositivo de segurança clamp anti – fluxo livre, 
conexão "luer - locke" com medida aproximada de 300 cm; estéril, de uso 
único; embalado individualmente em papel grau cirúrgico.  
 

 

Item 02: Equipo para infusão de soluções parenterais em sistema linear estéril; 
Apirogênico; Atóxico; Tubo medindo aproximadamente 270 cm, transparente... 
 

 

 
Usualmente, são utilizados equipos com comprimento máximo de 

2,40cm, tamanho este que atende plenamente a rotina hospitalar. Destaque-

se que, quanto maior o equipo, maior custo representa ao erário, sendo que, 

não há necessidade de utilização de um equipo maior que o convencional, 

pois, em nada agregará à qualidade da rotina. 

 

 Frise-se que, alterar o tamanho do equipo para 1,80 a 2,40m de 
comprimento não altera a qualidade e segurança da rotina. 
 

O foco de uma licitação é a aquisição de produtos com valores acessíveis, 

qualidade e segurança para os resultados dos testes. As alterações em debate 

certamente possibilitarão ofertas de produtos que atenderá o objetivo do INC que é a 

garantia do melhor serviço possível à comunidade.  

  Diante do exposto, necessário é alterar o edital para que o processo se torne 

competitivo, atendendo a todos os princípios licitatórios e legislações que abarcam o 

tema.   

O inciso do § 1º, do art. 3º, da Lei nº 8.666/93 ressalta ser vedado aos agentes 

públicos 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 
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qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 

contrato.  

 
B)DO PEDIDO 

 
 
Ante ao exposto, requer-se que esta honrosa comissão: 
 
a) Receba a impugnação que se apresenta de forma tempestiva, 

promovendo seu deferimento. 

b) Em caso de entendimento contrário ao pleito, que a presente 

esclarecimento seja encaminhada para esfera superior. 

c) Reforme o edital, alterando os pontos elencado de modo que o 

processo se torne abrangente como assegura a legislação. 

 
 

 

Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2020. 
 
 
 

 
 
 

PMH – PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 
ANDRÉ DA SILVA ALMEIDA 

SÓCIO – DIRETOR 
RG. Nº 1.072.034- SSP/DF 

CPF Nº 505.490.061-68 


