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AO ILUSTRISSÍMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA/GO 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 
 

 
A BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

nº. 28.966.389/0001-43, com sede em Barueri/SP, na Alameda Juari, nº 255, Tamboré, CEP 06460-090, 

por seu representante legal abaixo assinado, vem, respeitosamente à presença de V. Sa., com fulcro no art. 

41, §2º, da Lei n.º 8666/93, apresentar IMPUGNAÇÃO ao Edital da presente licitação, pelas razões de fato 

e de direito a seguir expostas: 

 
 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

Inicialmente, comprova-se a tempestividade desta impugnação, dado que o pregão está agendado para o 

dia 16/03/2023, de forma que há pleno cumprimento ao prazo de 03 (três) dias úteis indicados no item 10.1. 

do edital. 

  
 

2. DOS FATOS 

 

A presente licitação tem como objetivo “Contratação de serviço especializada na realização de coleta e 

processamento de exames de análises clínicas, Anatomia Patológica e Citopatologia, compreendendo a 

instalação de 10 (dez) postos de coleta no município de Goiânia, conforme condições e especificações 

constantes deste Edital e seus anexos.” 

 

Esta empresa possui interesse em participar da disputa, porém, da análise do edital encontrou pontos a 

serem esclarecidos e/ou retificados em edital, com a finalidade permitir que o maior número de possível de 

licitantes possam participar do certame, sem, contudo, prejudicar a qualidade dos serviços a serem 

prestados. Vejamos: 

 

2.1. DA EXIGÊNCIA DE INSTALAÇÃO DOS POSTOS EM PRAZO RESTRITO 

 

Dispõe o Edital no item 5.3. do Termo de Referência: 
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“12.3. A quota máxima estimada de exames mensal de toda  

 

“A CONTRATADA deverá, em até 60 (sessenta) dias 

disponibilizar 10 Postos de Coleta, nos locais indicados pela 

SMS, a fim de atender a demanda de exames da população.” 

 

Em análise do item supracitado, verificamos que tal exigência não poderá ser cumprida pela empresa 

vencedora, visto que, para instalação dos postos é necessário cumprir com série de etapas burocráticas, 

que por vezes, ultrapassam o prazo especificado pelo órgão. 

 

Veja Sr. Pregoeiro, haverá uma complexidade enorme da empresa vencedora em localizar o espaço, obter 

a aprovação da Secretaria Municipal de Saúde, providenciar os trâmites de locação e ainda providenciar o 

licenciamento dessas unidades juntamente ao órgão de Vigilância Sanitária para que estas unidades 

estejam autorizadas para o correto funcionamento. Afora isso, deve-se colocar em pauta, toda a contratação 

de mão-de-obra para atendimento das 10 unidades, uma vez que o processo de seleção do pessoal técnico 

tende-se a ser moroso, visto a complexidade do serviço a ser prestado. Sendo assim, não é aprazível tal 

exigência, visto que nenhuma empresa conseguirá atendê-la, pois depende de fatores alheios para seu 

atendimento. 

 

3. DO PEDIDO 

 

Assim, estando claro, límpido e certo de que a Prefeitura Municipal de Goiânia publicou a oportunidade de 

ampliar a concorrência objetivando a apresentação de propostas mais adequadas em seu pregão, sem que 

isso onere o munícipio ou prejudique a qualidade dos serviços a serem prestados. Desta forma pedimos: 

 

• Considerando nossa experiência de mercado, solicitamos a reformulação do Edital no que tangem 

a exigência contida no item 5.3. do Termo de Referência, de modo que para que a empresas possam 

ser efetivas e atenda todos os requisitos exigidos pela Secretaria Municipal de Saúde, a instalação 

das unidades ocorra de maneira faseada. Ocorrendo da seguinte forma: 

1. Que todos os postos de coleta sejam instalados num prazo máximo de até 150 (cento e 

cinquenta) dias após a assinatura do contrato, sendo que 03 postos de coleta deverão estar 

instalados num prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 
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Uma vez seguidas às formalidades legais, sejam sanadas as irregularidades aqui mencionadas, devendo, 

uma vez acatada qualquer item desta impugnação, seja designada uma nova data para a realização do 

certame. 

 

Caso não seja este o entendimento deste Douto Pregoeiro e sua Comissão, requer seja esta impugnação, 

em conjunto com o Edital, remetidos à Autoridade Superior para análise e julgamento. 

 

Termos em que 

Pede deferimento. 

 

 

De Barueri/SP para Goiânia/GO, 13 de março de 2023. 

 

 

 
 
 

_________________________________________ 
BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. 

Eduardo Antonio Pires Cardoso 
Sócio- Diretor Administrativo 

CPF: 114.652.068-92 
 

 


















