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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO/CHEFE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÂNIA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2020

Impugnação de edital

A empresa  Sanders  do Brasil,  pessoa jurídica  de direito  privado,  inscrita  no CNPJ sob o  n°
05.756.359/0001-07, com sede na Avenida Sebastião Reginaldo da Cunha, bairro Vianna, n° 500,
ora representada por seu representante legal, vem a presença de V.S.as., de conformidade com
os termos do parágrafo 1º, 2º do artigo 41 da lei 8.666 de 21 de junho de 1.993, fundamentados
conforme Art. 11 do Decreto nº 23.460 de 16 de dezembro de 2002, “tempestivamente”  para
apresentar o presente: 

IMPUGNAÇÃO  AO  ANEXO  I  –  TERMO  DE  REFERÊNCIA  DO  ITEM  03-LAVADORA
ULTRASSÔNICA  E  ITEM  04-TERMODESINFECTORA,  DO  EDITAL  ACIMA  MENCIONADO,
PELOS FATOS, MOTIVOS E RAZÕES DE DIREITO ABAIXO ADUZIDOS.
 
Conforme a Lei Federal nº. 8.666/93 
Art. 3o. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade,  da impessoalidade,  da moralidade,  da
igualdade,  da  publicidade,  da  probidade  administrativa,  da  vinculação  ao  instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

-É vedado aos agentes públicos:

-Admitir,  prever,  incluir  ou  tolerar,  nos  atos  de  convocação  cláusulas  ou  condições  que
comprometam,  restrinja ou frustrem o seu caráter  competitivo  e estabeleçam preferências ou
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou que qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato.

Princípio da Igualdade: 

Este  princípio  prevê  o  dever  de  se  dar  oportunidade  de  disputar  o  certame,  quaisquer
interessados,  que  desejando  dele  participar,  podem oferecer  as  indispensáveis  condições  de
garantia.  É o que prevê o já  referido artigo 37,  XXXI do texto constitucional.  Não obstante o
parágrafo 1 do artigo 30 da Lei 8.666 /93 proíbe que o ato do certame admita, preveja, inclua ou
tolere  cláusulas  ou  condições  capazes  de  frustrar  ou  restringir  o  caráter  competitivo  do
procedimento licitatório  e  veda o estabelecimento  de preferências  ou distinções em razão da
naturalidade,  sede  ou  domicílio  dos  licitantes,  bem  como  entre  empresas  brasileiras  ou
estrangeiras ou de quaisquer outras circunstâncias impertinentes ou irrelevantes para o objeto do
contrato. 
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DOS FATOS: 

Sobre as exigências que acabam impossibilitando a ampla participação dos fornecedores para o
item,  preliminarmente,  convém  deixar  claro  ao(a)  ilustre  Pregoeiro(a)  e  Comissão  que  é  de
conhecimento  de  nossa  empresa  a  seriedade  e  a  não  pratica  de  direcionamento  do  objeto
licitatório com o intuito de favorecer esta ou aquela empresa, o fato é que as restrições existem,
acreditamos que estas tenham ocorrido através de um lapso na elaboração da descrição. 

Assim  sendo,  sentimos  a  necessidade  de  sanar  as  lacunas  existentes,  informando  a  Vossa
Senhoria para que as modificações sejam realizadas sem que decorram possíveis prejuízos tanto
aos licitantes interessados no certame como principalmente ao erário. 

ITEM 03 – LAVADORA ULTRASSÔNICA 

Questiona-se  a  licitação  apenas  um  único  fabricante,  em  um  verdadeiro  e  claro
DIRECIONAMENTO  no  objeto  licitado.  A  especificação  do  objeto  dessa  licitação  está
DIRECIONANDO para uma marca, qual seja, a marca LABNEWS INDUSTRIAL LTDA. 

1° - EM RELAÇÃO A PARTE: “Adaptador universal para canulados com anel (azul) de silicone
para materiais de 3 mm até 6 mm de diâmetro - Adaptadores universais para canulados com anel
(branco) de silicone para materiais de 6 mm até10mm de diâmetro”

Em  consulta  ao  site  da  Labnews  através  deste  link
https://www.labnews.ind.br/produtos/lavadora-ultrassonica-prosonic-jet-6510.html pode-se
notar que está direcionado, pois somente a marca atende a este descritivo e especificamente com
essas cores solicitadas, conforme pode-se verificar nas imagens abaixo:

• Com o exposto,  solicitamos retirar este item,  isso para possibilitar que todos os
interessados  em  concorrer  no  item  possam  oferecer  seu  produto,  permitindo  a
ampla concorrência que beneficia o erário.
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2° - EM RELAÇÃO A PARTE: “tampa… com visor de vidro transparente”

A tampa com visor de vidro transparante não traz benefício algum, visto que na lavagem dos
instrumentais  com  água  quente  será  gerado  um  vapor  e  consequentemente  dificultará  a
visualização,  além  do  risco  de  quebra  do  vidro  podendo  ferir  o  operador.  
Atualmente  é  utilizado  a  tampa em aço inox  que  possui  maior  resistência,  vida  útil  e  riscos
menores de danos físicos aos usuários.

• Com o exposto sugerimos alterar para: “tampa com visor de vidro temperado ou em
aço inox”.

ITEM 04 – TERMODESINFECTORA

Questiona-se  a  licitação  apenas  um  único  fabricante,  em  um  verdadeiro  e  claro
DIRECIONAMENTO  no  objeto  licitado.  A  especificação  do  objeto  dessa  licitação  está
DIRECIONANDO para uma marca, qual seja, a marca BAUMER S/A. 

1° - EM RELAÇÃO A PARTE: “Vedação da porta por injeção de ar comprimido contra um anel em
pura borracha de silicone” 

Entendemos que  as descrições são baseadas na necessidade das Unidades de Saúde, porém
não há vantagens técnicas em exigir esse item. Com o desenvolvimento da tecnologia, novos
métodos de vedação foram criados, como exemplo, o elétrico. O Método de vedação exigido é um
método  retrógrado  tecnologicamente,  além  de  causar  dependência  do  funcionamento  do  ar
comprimido da instituição, ou seja, se por um acaso a instituição tiver algum problema com o ar
comprimido, o equipamento também não funcionará. 

• Com o exposto,  sugerimos alterar  este item para:  “A vedação da porta feita por
guarnição  em  pura  borracha  de  silicone  ou  por  injeção  de  ar  comprimido”,
ampliando a concorrência. 

2° - EM RELAÇÃO A PARTE:  “Unidade de Secagem deve estar acoplada à parte superior do
equipamento”

O benefício que o equipamento oferece a instituição é a secagem completa de todo material, se
esse  sistema  é  acoplado  na  parte  superior  ou  inferior,  não  vai  alterar  o  benefício  que  o
equipamento oferece. Mais uma característica sem a justificativa técnica que fere o princípio da
isonomia  da  Lei  nº  8.666/1993  (Lei  das  Licitações).  
Ademais, a termodinâmica, pela convecção (processo de transmissão de calor pelo movimento
interno de fluído) é claro e bem definido que o fluído quente sobe e o frio desce. Partindo deste
princípio, que é comprovado, imagine que o ar quente é emitido pela parte de cima, como ficaria o
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fundo da câmara? Já no equipamento que o ar quente é emitido pela parte de baixo, ele subirá e
percorrerá com integridade toda à câmara. A questão é que estamos falando de uma cuba de
aproximadamente 0,3 metro cúbico.  Se tivesse alguma diferença,  seria  insignificante,  o mais
importante, e onde deve ser o foco, que o processo de secagem seja eficiente, e não onde o
sistema está localizado, desde que seja interno no equipamento. 

• Com o exposto, sugerimos retirar este item, permitindo a ampla concorrência que
beneficia o erário.

3° - EM RELAÇÃO A PARTE: “SISTEMA DE REGISTRO através de impressora matricial”

Atualmente no mercado utiliza-se a impressora térmica, uma tecnologia superior ao solicitado, na
qual traz grandes vantagens pois não será necessário a utilização de cartuchos de tintas, o que
proporciona uma redução grande nos custos de impressão. Ademais, a impressora térmica realiza
a impressão de maneira rápida e silenciosa, diferentemente das antigas impressoras  matriciais,
que além de tudo já mencionado possui maior índice de quebra e dificuldade de manutenção.

• Com o exposto, sugerimos alterar este item para: “sistema de registro através de
impressora matricial  ou térmica”.  Dessa forma não restringiria a participação de
outros concorrentes, visto que muitos já utilizam a tecnologia da impressão térmica.
Além disso, não alterará a finalidade deste item, que é a impressão dos registros. 

4° - EM RELAÇÃO A PARTE: “Umectação”

Neste item podemos notar um verdadeiro e claro DIRECIONAMENTO a empresa BAUMER S/A,
pois somente esta marca atende ao solicitado. 

Conforme pela Lei 8663 do artigo 3°, parágrafo 1°, inciso I, da Lei 8.666/93, 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. 

• Com o exposto solicitamos retirar este item, na qual beneficia apenas uma licitante,
violando a Lei n° 8663. 

5° - EM RELAÇÃO A PARTE: “SISTEMA DE OSMOSE REVERSA de vazão de no mínimo 60 l/h”

A solicitação deste  item é descabida,  pois  cada equipamento  tem uma exigência  referente a
vazão. O mais importante é a produção e capacidade de armazenamento que deve ser suficiente
para realização dos ciclos.

• Com  o  exposto,  sugerimos  alterar  para  “sistema  de  osmose  reversa  com
reservatório de capacidade suficiente para operação da Termodesinfectora”.
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DESTACA-SE QUE OS RECURSOS AQUI IMPUGNADOS SÃO SIMPLES, SENDO QUE
APENAS RESTRINGEM A AMPLA CONCORRÊNCIA,  SENDO QUE A AUSÊNCIA DOS
MESMOS  EM  NADA ALTERA A FINALIDADE,  FUNCIONALIDADE,  QUALIDADE  DOS
EQUIPAMENTOS. 

O Judiciário em reiteradas decisões têm afastado as exigências violadoras dos princípios que
norteiam as licitações, trazendo algumas decisões: 

“LICITAÇÃO.  EDITAL.  ANULAÇÃO.  EXIGENCIA  VIOLADORA  DO  PRINCÍPIO  DA
IGUALDADE, RESTRINGINDO O CARÁTER COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO. CLÁUSULA
DISCRIMINATÓRIA. 

ARTIGOS 37,  INCISO,  XXI,  DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA,  E  3º.  §  1º.,  DO  DL Nº.
2.300/86.  A  REGRA  GERAL  DA  LICITAÇÃO  É  A  PARTICIPAÇÃO  DO  MAIOR  NÚMERO
POSSIVEL DE LICITANTES,  DEVENDO O EDITAL SER PARCIMÔNIO E CRITERIOSO AO
FIXAR REQUISITOS, POIS SÃO PROIBIDAS AS CONDIÇÕES IMPERTINENTES, INÚTEIS OU
DESNECESSÁRIAS. (TJ/SP, AP.CIV. Nº. 255.567-1, DÊS. ALFREDO MIGLIORE, 25/05/95, JTJ,
VOL. 172, P.109). 

Buscando auxiliar os órgão nas aquisições através da neutralidade dos descritivos utilizados em
processos de compra,  seja através de licitações e/ou compras diretas,  o Ministério  da Saúde
através do SIGEM/PROCOT, anualmente realiza pesquisa de mercado com a descrição técnica
dos equipamentos,  sendo que cada fornecedor  registra seu equipamento de acordo com seu
projeto, ficando a encargo do SIGEM/PROCOT a elaboração de um descritivo que seja “neutro”. 

Este  descritivo  fica  disponível  e  pode  ser  consultado  através  do  link:
https://consultafns.saude.gov.br/#/equipamento servindo  de  embasamento  na  elaboração  dos
Termos de Referência dos processos, vejamos o que consta sobre a Lavadora Ultrassônica e
Termodesinfectora:
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Veja que trata-se dos mesmos equipamento que a Secretaria de Estado da Saúde almeja adquirir,
porém os recursos restritivos não estão presentes justamente por  tratar-se de uma descrição
neutra, que amplia a concorrência no processo licitatório e consequentemente beneficia o erário
que consegue através da disputa preços mais acessíveis atingindo o Principio da Economicidade. 

A Administração  tem  por  obrigação  permitir  e  proporcionar  o  ingresso  do  maior  número  de
participantes no certame, consequentemente, quanto maior for o universo de licitantes, maior será
a  probabilidade  de  obtenção  da  proposta  mais  vantajosa,  portanto  apresentamos  esta
impugnação para que a mesma seja deferida, tornando o edital mais claro e neutro, possibilitando
que todos ofertem equipamentos que atendam às necessidades exatas do órgão. 

Respeitosamente, não podemos concordar com a descrição exigida, sendo que impossibilita que
os licitantes possam oferecer  suas propostas totalmente de acordo com o edital,  acarretando
prejuízo ao erário, já salienta o TCU:  “Quem compra mal, compra mais de uma vez e pior,
com dinheiro público”. 

O que pleiteamos é tão somente a oportunidade de concorrer em igualdade com qualquer outra
empresa que se apresente com preços compatíveis e equipamento de qualidade, espelhando a
realidade  do  nosso  país,  acredita-se  que  seja  esta  a  finalidade  deste(a)  conceituado(a)
Pregoeiro(a) e Comissão de Licitação, proceder de forma zelosa pelos interesses da Secretaria de
Estado de Saúde e seus contribuintes, procurando comprar equipamentos e demais produtos, que
façam parte do uso rotineiro junto aos órgãos ligados a saúde, com qualidade,  atendendo as
necessidades dos profissionais da saúde e principalmente atendendo aos Princípios da Isonomia,
Legalidade,  Impessoalidade,  Igualdade  e  Economicidade,  princípios  que  regem  os  processos
licitatórios. 

Portanto, em sendo assim requeremos o esclarecimento dos motivos que levaram tecnicamente o
uso DA DESCRIÇÃO IMPUGNADA PELA EMPRESA SANDERS DO BRASIL LTDA, assim que
seja o Pregão Eletrônico nº. 087/2020 anulado com o consequente lançamento de outro sem os
vícios acima expostos  ou que seja efetuada a alteração sugerida através de adendo, para que
possam oferecer a todos os interessados dele participar, chances idênticas de competição. 

Santa Rita do Sapucaí, 15 de Outubro de 2020

___________________
Alexander Coelho

Diretor Administrativo
CPF 984.579.696-68

RG 7.435.172 SSP/MG
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