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Rosiane Barbosa <compras.rosiane@gmail.com>

IMPUGNAÇÃO - PE 69 - Muzambinho - MG - 13/10 - 12:00 
3 mensagens

Juridico - MetalPartes <juridico@metalpartes.com.br> 6 de outubro de 2022 17:37
Para: comprasmuzambinho@hotmail.com, compras.rosiane@gmail.com
Cc: Santos - Metal <santos@metalpartes.com.br>, licitacao@metalpartes.com.br

Prezados Senhores,

Boa tarde.

 

Segue no corpo deste e-mail, bem como anexado, Impugnação ao Edital do Pregão ora mencionado no
assunto desta carta eletrônica.

 

Assim, aguardamos sua apreciação e julgamento.

 

OBS: Favor acusar recebimento.

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 509/2022

 

AAE-METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 29.020.062/0001-47, vem, por seu
representante legal, solicitar, tempestivamente, a esse Pregoeiro, a IMPUGNAÇÃO PARA REFORMA do edital em
epígrafe, com fulcro na Lei 8.666/93, na Constituição Federal de 1988 pelas razões que passa a expor:

 

DOS FATOS E DO DIREITO

A Impugnante, ao proceder à análise do mencionado ato convocatório, constatou a existência de algumas
irregularidades que necessitam obrigatoriamente serem excluídas e/ou alteradas, visando, acima de tudo, e em
estrita observância aos princípios norteadores das licitações, resguardar o regular prosseguimento do procedimento
licitatório e o bem público.

Diante disso, certos da habitual atenção dessa Ilustre Pregoeira e Comissão e confiante no habitual bom senso
desse conceituado órgão em sua decisão, a Impugnante requer sejam analisadas e, posteriormente, alteradas as
irregularidades encontradas, a fim de que a licitação ora em curso possa transcorrer normalmente, sem que sua
legalidade possa vir a ser futuramente questionada, com fulcro nos art.3° da Lei 8.666/93, na Constituição Federal
de 1988 e lei 10.520/02.

Os seguintes itens merecem ser alterados e /ou adequados à legislação vigente aplicável, conforme será
demonstrado:

 

1.       QUANTO AO OBJETO



07/10/2022 11:00 Gmail - IMPUGNAÇÃO - PE 69 - Muzambinho - MG - 13/10 - 12:00

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=2aaab05ab3&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1745971925758476867&simpl=msg-f%3A174597… 2/4

Consta no Edital, a descrição do objeto a ser contratado pela Administração a saber: registro de preços, pelo
período de 12 (doze) meses, visando a contratação de empresa especializada para o fornecimento de oxigênio
medicinal domiciliar.

Imperioso esclarecer inicialmente que o que pretende a Administração, é a aquisição de gases medicinais, e,
que o fim precípuo da Licitação, é o oxigênio Medicinal para uso em pacientes, no seu estado final gasoso.

Para tanto, cumpre ressaltar que há mais de um �po de fornecimento dos gases, como se pretende
demonstrar nesta impugnação e vale asseverar que os termos E Resoluções que tratam da obrigatoriedade de
Autorizações e Cer�ficados de Funcionamento não se referem ao fornecimento de gases medicinais feitos no
local por usinas concentradoras, com a instalação de uma “mini-fábrica” de gases no local, por não ser exposto
aos riscos de uma planta industrial de grande porte, uma vez que estes equipamentos estão elencados e
abarcados pela RDC 50 ANVISA e NBR 12.188 ABNT, razão pela qual devem ser desconsideradas as Exigências
impostas no Edital, a despeito da Resolução supracitada e conforme se verá adiante.

 

 

2.       DO PRAZO INEXEQUÍVEL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/ENTREGA DO OBJETO:

Destacamos em nossa impugnação, cláusula que apresenta violação à legislação vigente e princípios
norteadores dos processos licitatórios; antecipamos a necessidade da ampliação do prazo de entrega do objeto, sob
pena de nulidade de todo o certame.

O Edital impõe prazo de entrega inexequível para atendimento da demanda do presente certame. In verbis:

4.1 O objeto desta licitação deverá ser entregue no máximo em até 24 (vinte e quatro)
horas após a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde;

O prazo de entrega imposto no edital para a efetiva instalação dos equipamentos, desrespeita o princípio da
Razoabilidade e Eficiência, tendo em vista a peculiaridade do serviço que deverá ser realizado pela futura
arrematante deste certame.

Como colocado, somente o atual fornecedor poderá atender ao prazo, sinalizando um claro
direcionamento da licitação.

Analisando a decomposição do princípio da razoabilidade, vislumbra-se que o edital ora impugnado não observou
o citado princípio, vez que, segundo o mestre administrativista Hely Lopes Meirelles, discorrendo sobre o assunto,
assim manifesta-se:

"[...] Razoabilidade e proporcionalidade: ...sem dúvidas, pode ser chamado de
princípio da proibição do excesso que, em última análise, objetiva aferir a
compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições
desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos
direitos fundamentais...".

Se man�do prazo inexequível, as empresas não conseguirão atender com a eficiência e qualidade o requerido.

 

DOS PEDIDOS: 

Isto posto, é a presente Solicitação de Impugnação com modificação do Edital para requerer:

 

 

1.               QUE SEJA CONCEDIDO PRAZO MÍNIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA A 1ª ENTREGA/INSTALAÇÃO
DOS OBJETOS DESTE CERTAME;

 

Assim, esta Administração possibilitará uma competição em igualdade de condições entre todas as empresas
que porventura venham almejar participar desse Pregão dentro do princípio da isonomia e na forma da Legislação
aplicável.

Pelo exposto, AAE-MetalPartes Produtos e Serviços Eireli, requer que o presente Pedido de Impugnação
percorra as instâncias legais com as devidas fundamentações, para que se proceda a modificação do Edital por
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medida de legalidade.

 

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2022.

 

 

 

AAE - METALPARTES E PRODUTOS SERVIÇOS EIRELI.

Atenciosamente,

 

 

Não contém vírus.www.avast.com

4 anexos
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Rosiane Barbosa <compras.rosiane@gmail.com> 7 de outubro de 2022 08:45
Para: secmuzambinhosaude@gmail.com

Bom dia !!

Segue pedido de Impugnação referente ao Processo de Oxigênio Medicinal domiciliar, para análise e
posicionamento de no máximo 24 horas conforme legislação pertinente. 
Aguardo retorno. 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
<<<FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE EMAIL>>> 

Atenciosamente,
  
Rosiane Barbosa 
Prefeitura de Muzambinho/MG 
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Setor de Compras, Licitações e Contratos 
Tel.: (35)3571-2237 /3571-1188 ramais 231 e 236   
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Rosiane Barbosa <compras.rosiane@gmail.com> 7 de outubro de 2022 10:55
Para: juridico@metalpartes.com.br, santos@metalpartes.com.br, licitacao@metalpartes.com.br

Bom dia !!

Segue anexo Ofício do Setor Solicitante referente ao pedido de impugnação  ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº
069/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 509/2022.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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