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A empresa GIBIEL E GONÇALVES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 09.013.998/0001-33, com sede na Rua João Paulino 

Damasceno, 915, Bairro Centro, Alfenas/MG, telefone: 3291-2055, com 

endereço de email:licitacao@respmed.com.br,  que adota o nome Fantasia de 

RESPMED, neste ato representada por seu representante legal ÂNGELO 

MARCIO GONÇALVES, brasileiro, casado, administrador e fisioterapeuta, CPF 

nº 072.728.287-57, RG-10.043.052-9, residente e domiciliado na Rua João 

Paulino Damasceno, 1217, Centro, devidamente representados por sua 

procuradora que esta subscreve(procuração em anexo),  vem, com a devida 

vênia e costumeiro respeito, tempestivamente, conforme permitido no § 2º, do 

art. 41, da Lei nº 8666/93,  e na Lei 10.520/2002, em tempo hábil, à presença de 

Vossa Senhoria a fim de IMPUGNAR os termos do Edital em referência, que 

adiante específica o que faz na conformidade seguinte: 



I– TEMPESTIVIDADE. 

A presente impugnação é plenamente tempestiva, uma vez que o prazo para 

protocolar o pedido é de até 3(três) dias úteis contados antes da data fixada para 

a data final do recebimento das propostas.  

A data final do recebimento das propostas está designada para o dia 13 de 

outubro de 2022, sendo hoje a data de 07 de outubro de 2022, vencendo-se o 

prazo previsto em 07 de outubro de 2022, estando a presente impugnação 

apresentada no prazo legal determinado. 

Não consta no presente edital, prazo específico para a apresentação da 

impugnação deste. Contudo, em páginas 20, item 20, subitem 20.20, está 

previsto, que os casos omissos serão solucionados pelas seguintes legislações: 

20.20. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos 

pela Administração Municipal, observados os princípios 

basilares e demais normas contidas na Lei Federal 

10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, nos 

Decretos Municipais nºs 2.383/2020 e 2.530/2022, na Lei 

Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 

Os prazos constantes no Decreto nº 10.024/19, que trata do pregão eletrônico 

são os seguintes: 

Impugnação 

Art. 24.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos 

do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista 

no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para 

abertura da sessão pública. 

§ 1º A impugnação não possui efeito suspensivo e 

caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela 

elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a 



impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data 

de recebimento da impugnação. 

§ 2º A concessão de efeito suspensivo à impugnação 

é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

§ 3º Acolhida a impugnação contra o edital, será 

definida e publicada nova data para realização do certame.  

 

Considerando o prazo legal para apresentação da presente impugnação, são as 

razões ora formuladas plenamente tempestivas, uma vez que o termo final do 

prazo de impugnação se dá em 07 de outubro de 2022, razão pela qual deve 

conhecer e julgar a presente impugnação. 

II– FATOS 

A subscrevente tem interesse em participar da licitação pela modalidade pregão 

eletrônico para contratação de empresa para fornecimento de oxigênio medicinal 

domiciliar, para atender à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do 

Município de Muzambinho/MG.  

Ao verificar as condições para participação na licitação citada, constatou-se que 

o edital deixa de exigir, alguns itens, ou seja, são constatadas omissões e 

incorreções no edital, que merecem ser revistas, conforme abaixo explanadas e 

que devem ser impugnadas. 

III-DA OMISSÃO NA EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS 

O edital de convocação deve exigir toda a documentação necessária para 

resguardar tanto a administração pública, como os licitantes, respeitando os 

princípios correlatos a esta e garantindo as determinações legais. 

No caso do edital em apreço deve ainda ser observado o direito à saúde, 

garantido a todos e dever primordial do Estado. 



Desta forma, não foram exigidas as apresentações dos seguintes documentos, 

que são imprescindíveis para garantir a saúde e segurança dos pacientes: 

-Autorização de funcionamento expedida pela ANVISA – Agencia Nacional de 

Vigilância Sanitária para equipamentos ou correlatos em nome do licitante. De 

acordo com a ANVISA nos termos da Lei nº 6.437/1977, a empresa que não tiver 

a   autorização de funcionamento do órgão sanitário competente cometerá 

infração sanitária e estará sujeita a pena de advertência, interdição, 

cancelamento de autorização e de licença e/ou multa. 

- Comprovação que possui em seu quadro funcional profissional com registro no 

CREFITO – Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, através 

de cópia autenticada de registro do empregado ou CTPS, devendo ser 

apresentada ainda cópia da carteira de registro do profissional expedida pelo 

CREFITO, para que este profissional possa realizar as instalações dos 

equipamentos e treinamentos necessários, para os itens 1, 2 e 3, do anexo I, Do  

Demonstrativo de Situação da Demanda, em páginas 22. 

-Alvará de vigilância sanitária municipal ou estadual do licitante. 

 -Registro dos equipamentos no órgão responsável (ANVISA). 

Ressalta-se que a comprovação de vínculo trabalhista com fisioterapeuta ou 

terapeuta ocupacional supra citada, afigura-se imprescindível principalmente 

para a instalação e manutenção dos equipamentos que estão sendo licitados. 

Os demais documentos citados acima deverão constar na exigência para 

garantir a saúde e segurança dos pacientes, comprovando-se que os licitantes 

possuem todos os requisitos, qualificações e especificações para contratar com 

a administração pública com eficiência e presteza. 

Desta, forma, desde já solicita a inclusão dos documentos mencionados acima 

para determinar a devida inclusão no item 6.8. Habilitação Jurídica, que inicia-se 

na página 09 do presente edital que ora se impugna. 

IV-DA REALIZAÇÃO DO PRESENTE PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL 

É sabido que o sistema eletrônico vem sendo implementado pelos entes públicos 

em suas licitações, na modalidade pregão. Contudo, deve ser destacado, que 



têm sido objeto de vários problemas técnicos e de falta de conexão ou mesmo 

de instabilidades, inconsistências ou irregularidades nos sistemas. 

No caso em apreço, por tratar-se de questões afetas à saúde, o pregão 

presencial apresenta-se mais eficaz, considerando-se que o prazo de entrega de 

tais equipamentos é de até 24(vinte e quatro) horas, após a solicitação. 

Ademais, o próprio edital em referência, em páginas 05, item 4 Da Sessão, 

Classificação das Propostas, verifica a possibilidade de inconsistência que possa 

gerar o adiamento do mesmo: 

4.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico persistir 

por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será 

suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 

quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

Ademais, o Decreto nº 10.024, dispõe sobre a possibilidade de realização de 

pregão presencial: 

Objeto e âmbito de aplicação 

Art. 1º Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade 

de pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e 

a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços 

comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa 

eletrônica, no âmbito da administração pública federal. 

§ 4º Será admitida, excepcionalmente, mediante prévia 

justificativa da autoridade competente, a utilização da 

forma de pregão presencial nas licitações de que trata 

o caput ou a não adoção do sistema de dispensa 

eletrônica, desde que fique comprovada a inviabilidade 

técnica ou a desvantagem para a administração na 

realização da forma eletrônica. 



Assim, requer-se desde já a possibilidade de realização de pregão na 

modalidade presencial, por haver previsão legal. 

Ademais, deve ser analisado, que na época atual, estação da primavera, que é 

época, típica para chuvas fortes e temporais que podem provocar interrupções 

na rede elétrica, e acidentes com fiações que podem provocar instabilidades, e 

ou a falta de acesso à internet. Deve ser destacado ainda, que se acaso não 

houver o acesso a plataforma, o melhor interesse da Administração Pública 

Municipal resta prejudicado, pois não poderá ter acesso aos lances e poderá sair 

vencedora a licitante que não oferta a melhor proposta, mas apenas por 

questões técnicas, prejudicando tanto a Administração Pública como o licitante. 

V-DIREITO 

Conforme acima já destacado, há omissão e incorreção no edital que não estão 

em consonância com os princípios elencados pela Administração Pública, sendo 

esta a falta de exigência dos documentos supracitados e a modificação para o 

pregão na modalidade presencial. 

Assim, devem ser feitas as devidas retificações, por ser questão de justiça e para 

garantir o direito à vida e à saúde, bem como a segurança dos pacientes. 

Desta feita, omissão e as situações mencionadas acima, não podem constar no 

edital ora impugnado, considerando-se a necessidade de tais modificações, pois   

da forma descrita está havendo desrespeito à legalidade e moralidade do 

certame. 

VI– PEDIDOS. 

Em face do exposto, requer-se que seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada 

procedente, com efeito de constar no Edital: 

- A reformulação para correção da omissão, para acrescentar a exigência dos 

documentos mencionados acima, quais sejam: 

Autorização de funcionamento expedida pela ANVISA – Agencia Nacional de 

Vigilância Sanitária para equipamentos ou correlatos em nome do licitante; 



Comprovação que possui em seu quadro funcional profissional com registro no 

CREFITO – Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, através 

de cópia autenticada de registro do empregado ou CTPS, devendo ser 

apresentada ainda cópia da carteira de registro do profissional expedida pelo 

CREFITO, para que este profissional realize as instalações dos equipamentos e 

treinamentos necessários, para os itens 1, 2 e 3, do anexo I, Do Demonstrativo 

de Situação da Demanda, em páginas 22; 

Alvará de vigilância sanitária municipal ou estadual do licitante; 

Registro dos equipamentos no órgão responsável (ANVISA). 

- A modificação para o pregão na modalidade presencial, por haver previsão 

legal, e pelos fatos e fundamentos acima expostos. 

Requer-se ainda que seja determinada a republicação do edital e redesignação 

da data do pregão presencial e que ainda seja determinado, inserindo as 

alterações aqui pleiteadas, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme 

parágrafo 4º, do artigo 21, da Lei nº 8666/93.  

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

Alfenas, 07 de outubro de 2022. 
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Natália Marques de Carvalho 

OAB/MG 114.891 

NATALIA 
MARQUES DE 
CARVALHO

Assinado de forma digital por 
NATALIA MARQUES DE 
CARVALHO 
Dados: 2022.10.07 14:38:14 
-03'00'


