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AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU – PR 

 

 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2019 

 

 

 

 

 

         MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 

inscrita no CNPJ sob n° 32.421.421/0001-82, estabelecida sito na Av. Pintassilgo, nº 462, Parque 

das Laranjeiras, CEP 87083-085 Maringá-PR, onde recebe intimações, solicitações e/ou 

informações, neste ato representada por seu representante legal, Marcos Henrique Lahoud, 

brasileiro, casado, empresário, portador do CPF/MF nº 000.744.681-03 e do R.G nº 001400468 

SSP/PR, vem, mui respeitosamente, dentro do prazo legal, e nos termos do artigo 41, § 2º, da Lei 

8.666/93, apresentar: 

  

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

 

Expondo, para tanto, os fatos e fundamentos de direito a seguir aduzidos. 

 

I- Da Síntese Fática: 
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Esse respeitável órgão administrativo, publicou Edital visando à “aquisição de 

equipamentos, material permanente e 01 veículo para a Unidade Básica de Saúde dos 03 

Conjuntos com recursos do Fundo Nacional de Saúde através da Proposta nº 

09412.450000/1170-01 e contra partida do município, conforme especificações constantes 

no Anexo I deste edital”, com data para abertura da proposta em 05 de setembro do corrente 

ano e julgamento com menor preço por item.  

 

Ocorre que, após retificação do Edital algumas solicitações necessárias para a realização 

do pregão foram excluídas. 

 

A par disso, QUALQUER CIDADÃO poderá impugnar o edital ou pedir 

ESCLARECIMENTOS alegando irregularidade na aplicação da lei, dentro do prazo de até 02 

DIAS ÚTEIS ANTERIORES à entrega dos envelopes de proposta. Diga-se, desde logo, que o 

licitante tem o direito de obter esclarecimentos satisfatórios. Portanto, a resposta obscura ou 

omissa é inadmissível, mesmo porque, num regime democrático a Administração tem o DEVER 

de esclarecer toda e qualquer dúvida dos particulares ou empresas interessadas no ato 

convocatório. Por fim, esclareça-se que na AUSÊNCIA ABSOLUTA de resposta até a data 

designada para a licitação, o interessado deverá pleitear a invalidação do certame pela ausência 

de formulação adequada e satisfativa da proposta. Ainda para que não haja dúvidas quanto à 

legitimidade da presente propositura impugnativas, a peticionária invoca para si o “direito de 

petição” guarnecendo seu direito de manifestar contra o Edital não só pelo rito ordinário, mas 

também por meio da Constituição Federal. 

 

II – Dos Direitos: 

 

Em 28 de agosto iria realizar-se o pregão 56/2019 em questão. Em cumprimento ao 

prazo legal, a empresa Cirúrgica Itamaraty Comercial LTDA apresentou impugnação alegando 

restrição à competitividade e desmedida a solicitação da ISO 13.485 para o item 3 do lote 5 

“Câmara para conservação de Imunobiológicos”. 

 



 

 

 
Avenida Pintassilgo, 462, Parque das Laranjeiras, Maringá – PR – CEP: 87083-085 

CNPJ 32.421.421/0001-82    Tel. 44 3346-4605 

O parecer deste respeitável órgão se deu por favorável, retificando o edital onde a 

certificação não é mais exigida por não constar no rol do artigo 28 e 31 da Lei 8.666/96. 

No que diz respeito à certificação ISO 13485, baseado na ISO 9001, tem-se que este é 

uma certificação internacional de qualidade, sendo obrigatória em inúmeros países, como forma 

de implementar o sistema de Gestão de Qualidade das indústrias de equipamentos médicos, sendo 

exclusiva para produtos para saúde. Ter uma certificação ISO 13485 significa estar adequado às 

normas internacionais que regulamentam a fabricação de produtos médicos classes II, III e IV, 

demonstrando o comprometimento da empresa certificada com a qualidade, a melhoria do 

gerenciamento de riscos, a conformidade legal, etc. 

A solicitação da Certificação ISO 13.485 garante maior qualidade e garantia ao 

produto ofertado, uma vez que possuindo tal certificação, a empresa fornecedora adere ao padrão 

nacional e internacional de suas regras estabelecidas tanto para os produtos e serviços prestados. 

Desta forma, para o órgão adquirir produto com segurança e qualidade, deve estabelecer os 

requisitos para participação sempre que necessário.  

Cabe ressaltar que várias empresas fabricantes de equipamentos de refrigeração 

específica possuem a certificação ISO 13485. Sendo assim, esta exigência faz-se necessária, pois 

exige que o equipamento adquirido esteja em conformidade com as normas internacionais, assim 

como comprovar sua aptidão e capacidade de fornecer uma linha específica de produtos médicos. 

Resta claro que equipamentos que não atendem a essa exigência, podem trazer 

prejuízos ao certame a própria administração, não atingindo a finalidade precípua da 

Administração Pública, qual seja o princípio da melhor aquisição a serventia cumulativamente 

com o princípio do interesse coletivo.  

De outra senda, mesmo sem um controle direto do Estado nacional, pode-se 

argumentar que a unificação da padronização, a nível global, é salutar, pois viabiliza maior 

interação entre países diversos, sem discrepâncias nos métodos e qualidade dos produtos e 

serviços ofertados, principalmente quando a questão é envolvida por produtos para Saúde. 

José Eduardo Farias1, igualmente, ao tratar dos efeitos da crise financeira de 2008 e 

dos mecanismos para evitar que se repita, defende que deve existir uma normatividade 

                                            
1 FARIA, José Eduardo. O Estado e o direito depois da crise. São Paulo: Saraiva, 2011. p.66-68 
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espontânea através de mecanismos internacionais sem fins lucrativos para criar padrões 

internacionais a serem seguidos ainda que sem serem vinculantes do ponto de vista estritamente 

legal. Ele propõe, ainda, uma desjuridificação do mercado, com estratégias como permitir que as 

partes e atores sociais e econômicos tentem definir, de maneira consensual, o conteúdo das 

normas, afastando a legislação ordinariamente simples para tratar de questões técnicas 

complexas. Propõe inverter a lógica de hierarquia entre o direito positivo e o mercado, 

possibilitando que a lei se torne mais funcional a sociedade e a economia, com um apelo mais 

pragmático. 

É exatamente isso que acontece no caso da ISO. É o mercado, desvinculado 

diretamente dos Estados e da sua respectiva legislação, que impulsiona a criação dos padrões que 

devem ser seguidos, com o apoio de especialistas do setor interessado. 
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 Alguns municípios já aderiram à solicitação da certificação ISO 13.485, 

senão vejamos: 

Pregão Presencial nº 10/2019 realizado em Itaguajé – PR 
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Pregão 10/2019 realizado em Esperança Nova – PR. 

 

Desta forma, não há mais o que se falar em restrição à participação ou desnecessidade 

da solicitação, como comprovado acima. 

 

A Constituição Federal não admite que as licitações contenham cláusulas restritivas 

à participação dos interessados: art. 37, XXI:  

 

“ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 

compras e alienações serão contratados mediante processo de 

licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
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concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 

pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 

da lei, o qual somente permitirá exigências de qualificação técnica 

e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações”.  

 

A descrição do Edital antes à retificação cumpria com todas exigências legais e 

necessárias para o efetivo atendimento do interesse público, por tratar-se de  equipamentos 

destinados à uso da Saúde.  

 

Devemos salientar também que, o Edital deve prezar pela contratação, seguindo os 

princípios da administração pública, sendo eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal. Deste modo, 

qualquer interessado possui direito em participar do referido pregão onde a certificação do ISO 

13.485 pode ser adquirida por qualquer interessado, desde que atenda às exigências, aumentando 

assim, sua qualidade e segurança junto ao fornecimento de produtos para Saúde. 

 

Sendo assim, o que se busca é fugir aos danos que um equipamento sem segurança  

venha a causar danos as partes interessadas (licitante e administração pública). 

 

III – Dos direitos: 

 

Finalmente, diante do pedido de esclarecimento, aguardo o posicionamento do ínclito 

Departamento de Licitação na pessoa que o representa face à demanda solicitada, manifestando face 

os questionamentos, bem como seja entendido por este município que deva proceder ao retorno da 

inclusão onde se solicita a Certificação ISO 13.485, uma vez que eleva a qualidade dos equipamentos 

a serem adquiridos e consequentemente, inibe a oferta de equipamentos que não atendem as 

necessidades para esse tipo de armazenamento científico e por ser esta medida de inteira justiça, além 

de garantir a proposta mais vantajosa ao Órgão Administrativo, alterando as incongruências em 
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razão da ofensa ao caráter competitivo e concorrencial do certame, na sequência, promova à 

reabertura do referido Pregão Presencial. 

 

Não comungando do mesmo entendimento, não restará alternativa a esta empresa, a não 

ser, guarnecer seu direito líquido e certo de participação no referido certame como empresas 

legalmente cadastradas, via medida cautelar (es) perante aos órgãos hierarquicamente superiores.  

 

Na oportunidade deste petitório, protesto a mais elevada estima e distinta consideração 

por este ínclito Município de Porecatu - PR, em especial, Pregoeiro (a), Departamento de Licitação 

e Contratos, Secretário (a) Municipal de Administração e Saúde, Departamento Jurídico e 

Autoridade Superior – Chefe do Executivo. 

 

 

 

 

Termos em que, 

Pede e Espera Deferimento. 

 

 

 

 

Maringá, 03 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Marcos Henrique Lahoud 


