
LUMIAR SAÚDE 
CORRESPONDENCIA: AV. GUIDO ALIBERTI Nº 3005 - JD. SÃO CAETANO – SÃO CAETANO DO SUL – SP 

TEL. 11. 3775.0732 EMAIL: Alexsandra.mani@lumiarsaude.com.br 

 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO E DEMAIS MEMBROS DA DIRETORIA DE LOGÍSTICA E 

GERÊNCIA DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE BELO HORIZONTE- MG.  

 

 

 

 

 

Pregão Eletrônico nº 018/2021 

ID Banco do Brasil: 872288 

Processo Administrativo nº 04-000.179/21-63 

 

 

  

 

 

 

 

LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA., 

com sede na Av. Guido Aliberti nº 3005 – Jardim São Caetano – São Caetano do Sul, São 

Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 05.652.247/0001-06, por intermédio de seu representante 

infra-assinado, tempestivamente, vem, à presença de vossa senhoria, com fulcro no item 6 do 

Edital de Pregão e assegurando o direito previsto no §1º do artigo 41 da Lei Federal 8.666/93 e 

artigo 18 do Decreto Lei 5.450/05, apresentar a presente 

 

IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO DO PREGÃO  

 

visto que eivado de desconformidades que prejudicam a efetividade da presente licitação, 

senão vejamos: 

 

I- SÍNTESE INICIAL  

 

O presente certame tem como objeto contratação de empresa 

especializada na locação e fornecimento de concentradores de oxigênio para atender demanda 
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do Município de Belo Horizonte, conforme especificações do objeto e anexos do edital.  

 

A pretensa licitante impugnante, tendo interesse em participar da licitação 

supramencionada, adquiriu o respectivo Edital e, ao analisá-lo sob o ponto de vista técnico, 

observou uma série de irregularidades, as quais devem ser sanadas, visando a adequação da 

proposta à necessidade da Administração e, sobretudo, garantindo a segurança aos utilizadores 

do sistema.  

 

Ademais, há patente omissão na Minuta de Contrato a ser firmada e que 

merecem a devida adequação, a fim de trazer mínima equidade entre as partes.  

 

Com base no introito supra, tem-se necessária a adequação do 

instrumento convocatório, atendendo assim, de forma plena, a sua função social e trazendo à 

administração propostas efetivamente vantajosas, sendo ainda imperiosa a correção frente às 

irregularidades perpetradas.  

 

II. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO 

  

II.1- ANEXO I e II- ITEM 01 E ITEM 02 

 

Analisando a parte técnica do instrumento convocatório, mais 

precisamente os Anexos I e II, os quais dispõem sobre as especificações do objeto licitado, 

notamos irregulares que, se mantidas, colocarão em claro prejuízo tanto a administração 

pública quanto aos usuários do serviço, sendo estes últimos afetados potencialmente. 

 

Veja, nos itens 01 e 02, esta administração pleiteia a locação de 

concentradores de oxigênio, ambos delimitando uma variação de 87% a 96% de pureza de 

oxigênio:  
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Contudo, referida delimitação mostra-se deveras equivocada, ao 

passo que, contrária à norma ABNT NBR ISO 13.587 (26/10/2017, 3ª edição) - Serviço de 

Saúde - Sistema Concentrador de Oxigênio (SCO) para uso em Sistema Centralizado de 

Oxigênio Medicinal, que estabelece a pureza/teor de O2(g), obtido por tal tecnologia, deve ser 

de, no mínimo, 90,0%. 

 

Ademais, referidos parâmetros foram ratificados pela NOTA TÉCNICA 

Nº 20/2021/SEI/GGFIS/DIRE4 da ANVISA, nos autos do Processo nº 25351.917591/2020-59, 

conforme documento anexo.  

 

 

 

 

Ademais, após estudos detalhados, houve alteração na quantificação 

mínima de pureza de oxigênio medicinal estabelecida pela ANVISA, determinando que o 
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percentual deve corresponder à NO MÍNIMO 90%: 

 

 

 

E, esta delimitação mínima é baseada em criterioso estudo 

veiculado pela Farmacologia Brasileira, disponível para consulta no próprio portal da ANVISA: 

 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3254304/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N%C2%

BA+443+COFAR.pdf/8d2f0fd8-ffa5-4d0e-b0bc-4b9da12a5c3a 

 

Destaca-se, também, a previsão nas Farmacopeias Americana 

(USP) e Europeia (Ph. Eur.) de oxigênio [O2(g)] 93% para uso medicinal, com variação de teor 

aceitável entre 90,0 a 96,0%, produzido por PSA.  

 

 

Assim, aceitar equipamento que proporcione nível de 

pureza inferior ao delimitado pelo órgão fiscalizador e pelo conselho de classe que 

regulamenta a questão é, notadamente, irregular, não podendo ser aceito, mormente se 

relacionado à contratação pública, onde IMPÕE-SE o dever de legalidade e o zelo com os 

administrados. 

 

Referida variação (3%) aumenta potencialmente o risco de o 

paciente não aproveitar o oxigênio da forma adequada, fato que afeta diretamente a sua saúde. 

Não pode, assim, esta zelosa administração, permitir que seus administrados 

recebam tratamento inadequado, fora dos padrões estabelecidos pelo órgão 

regulamentador, sob pena dos envolvidos responderem pela imprudência observada 

neste certame.  

 

Diante da demonstração supra, imperiosa a ADEQUAÇÃO do 

Anexo I e II do instrumento convocatório, delimitando o percentual de pureza mínimo de 

oxigênio em 90%, para os concentradores dispostos nos itens 01 e 02.  

 

II.2. ANEXO IX- NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À MINUTA 
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DO CONTRATO ADMINISTRATIVO- EQUIDADE  

 

Verifica-se igual necessidade de adequação o instrumento 

convocatório em seu anexo IX, uma vez que omissas questões relevantes e que garantem a 

equidade contratual e segurança às empresas que disponibilizaram o patrimônio para locação.  

 

II.2.1. Expressa previsão de juros e correção monetária 

aos pagamentos realizados pela Contratante 

 

Conforme se depreende, omissa a minuta contratual no tocante 

às previsões relativas aos encargos incidentes sobre o débito adimplido fora do prazo contratual 

pela Administração, obrigação esta devidamente assumida pela contratante, conforme clausula 

oitava: 

 

8.4. Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela Contratada. 

 

Referida omissão fere potencialmente o artigo 55, inciso III da 

Lei 8.666/93, que determina como clausula obrigatória no contrato as especificações 

relacionadas aos consectários aplicáveis entre a data do adimplemento da obrigação e a do 

efetivo pagamento: 

 

Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 

periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização 

monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 

pagamento; 

 

E, veja que o contrato, no tocante às obrigações da contratada e 

os deveres de cumprimento e respeito ao pactuado são bastante expressivas, repisando 

integralmente os dispositivos legais que tratam sobre penalidades e encargos decorrentes da 

mora ou da inexecução, como sequer poderia deixar de ser.  

Contudo, impõe-se a equidade e o equilíbrio contratual 

igualmente nos contratos administrativos, a teor do artigo 66 da supra citada lei: 
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Art. 66.  O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de 

acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, 

respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou 

parcial. 

 

Igualmente, impõe-se á administração o encargo de multa pelo 

pagamento fora das datas pactuadas em edital, ao que passo que expressa a perda financeira 

da contratada em arcar o contrato previamente, sem a devida contraprestação em seu 

vencimento.  

 

Veja que referida questão resta pacificada na jurisprudência, 

demandando a inserção em contrato administrativo e minuta prévia de edital os encargos 

imputáveis à contratada: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

PAGAMENTOS REALIZADOS COM ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA E 

MULTA DE MORA. 1. TERMO INICIAL. O contrato prevê que os 

pagamentos serão realizados 15 dias após o mês de serviços prestados, 

mediante emissão de nota fiscal/fatura devidamente atestada pela 

Secretaria requisitante. Portanto, após o 16º dia, não ocorrendo o 

pagamento, o Município é considerado inadimplente. A emissão da nota 

fiscal e o atesto são apenas condições formais para a efetivação do 

pagamento e não prorrogação do prazo estipulado. 2. CORREÇÃO 

MONETÁRIA E MULTA DE MORA. O atraso no pagamento 

traduziu ilícito civil, conforme reconhecido pelo ente público, 

sendo devida a multa moratória prevista no Edital e correção 

monetária a partir do inadimplemento. Manutenção da sentença. 3. 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Adequação ao entendimento firmado 

pelo STF (RE nº 870.947 RG/SE) e pelo STJ (RESP nº 1.270.439/PR). 

Reforma do julgado nesse aspecto. 4. Reexame necessário 

parcialmente provido e recurso do Município não provido.  (TJ-SP 

10095297120168260032 SP 1009529-71.2016.8.26.0032, Relator: 

Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 13/12/2017, 12ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2017) 
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APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO COM ATRASO 

SEM ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Contrato que 

determina o pagamento 30 dias após a medição. Autor que comprovou 

a entrega dos documentos necessários ao pagamento. Estado que não 

se insurge quanto a eventual atraso na entrega das faturas. Devido o 

pagamento de juros e correção monetária em relação aos 

pagamentos em atraso. Incidência da UFESP quanto à correção 

monetária até o ajuizamento da ação, nos termos do contrato. A partir 

do ajuizamento aplica-se o IPCA-e. Sentença mantida RECURSOS NÃO 

PROVIDOS.  (TJ-SP - APL: 10429369720198260053 SP 1042936-

97.2019.8.26.0053, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 

13/07/2020, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

13/07/2020) 

 

Assim, considerando que o contrato prevê o prazo de 30 dias 

para pagamento pela administração pública, não o realizando no 31º dia impõe-se os encargos 

da mora, especificamente correção monetária, juros moratórios e multa compensatória.  

Sugere-se, desta forma, a inclusa de item 12.2.1 na minuta 

prevista no Anexo IX do Edital, a fim de constar: 

 

12.2.1. Não sendo o pagamento realizado até o 31º dia do 

adimplemento, ao débito vencido será acrescida correção monetária calculada de forma pro 

rata temporis, pela variação do IGP-M, além de juros de mora de 1% ao mês e multa 

compensatória equivalente a 2% do montante em atraso.  

 

II.2.2. DA RESPONSABILIDADE PELOS EQUIPAMENTOS 

CEDIDOS 

 

Conforme se depreende do edital, os equipamentos de propriedade da 

empresa contratada serão locados para implantação nos domicílios dos pacientes residentes no 

município para uso no programa de oxigeno terapia domiciliar. 

 

Assim, necessária mínima garantia de que os equipamentos cedidos 

serão restituídos à contratada, após a vigência do contrato, com a imputação de 

responsabilidade à contratante pelos danos eventualmente causados pelos administrados sob 
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sua tutela.  

 

Diante de tal necessidade, sugere-se a inclusão de clausulas 

contratuais garantidoras, nos seguintes termos:  

 

a. Os equipamentos locados são de total responsabilidade da 

contratante durante todo o período de locação, ainda que em 

uso por pacientes de sua responsabilidade, devendo esta 

responder integralmente por qualquer dano, extravio, perda, 

roubo ou furto causado ao equipamento. Deverá, ainda, 

impedir que terceiros não autorizados pela contratada 

executem quaisquer tipo de reparo nos equipamentos. 

b. A contratante não deve remover as identificações e 

logomarcas fixadas nos equipamentos de propriedade ou 

comercialização da contratada. 

c. A substituição ou retirada de equipamento do paciente será 

realizada pela contratada após solicitação formal da 

contratante, sendo que aquela constatará, no momento da 

retirada, o estado do equipamento, emitindo um Laudo 

Técnico de Avaliação. Verificada a existência de danos e 

defeito por mau uso, deverá comunicar a contratante, 

encaminhando cópia do Laudo juntamente com orçamento 

para reparo do equipamento, ficando a contratante 

condicionada ao pagamento do referido encargo. 

d. Na hipótese de resistência na retirada dos equipamentos, por 

problemas gerados pela família do paciente, por qualquer 

motivo, incluindo, mas não se limitando às hipóteses de 

roubo, furto ou extravio, a contratante se obriga ao 

pagamento do valor de mercado do(s) referido(s) 

equipamento(s), reduzido em 5% considerada a depreciação, 

bem como pelos aluguéis devidos enquanto não quitado o 

valor da indenização, sem exclusão de outras perdas e danos, 

quando ocorrerem. 
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e. O pagamento referente à locação dos equipamentos 

danificados, roubados, furtados, extraviados ou não 

entregues será cobrado até que a contratante proceda à 

indenização mencionada no item supra, sem prejuízo da 

utilização dos meios judiciais cabíveis para recebimento dos 

referidos valores. 

 

 

Veja que referidas medidas encontram-se balizadas pelo Código 

Civil que, ainda que código voltado à regular as relações entre particulares, é plenamente 

aplicado no tipo de contratação objeto deste edital (locação).  

 

O art. 62 da Lei nº 8.666/93, determina que serão aplicados aos 

contratos de seguro, de financiamento, de locação (em que o Poder Público figure como 

locatário), e a outros tipos de contratos onde o conteúdo é regido, predominantemente, pelo 

direito privado, os art. 55 e 58 a 61 e demais normas gerais, no que couber. 

 

Art. 62.   

(...) 

§ 3o  Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas 

gerais, no que couber:I - aos contratos de seguro, de financiamento, de 

locação em que o Poder Público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo 

seja regido, predominantemente, por norma de direito privado; 

 

 

E, as previsões supra, necessárias ao equilíbrio contratual, além 

do espeque nos artigos voltados ao ilícito civil (186 e 927 do Código Civil), também se 

relacionam ao direito do locador de bens, ao garantir a segurança de seu patrimônio: 

 

Art. 569. O locatário é obrigado: 

I - a servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos, 

conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como tratá-la com o 

mesmo cuidado como se sua fosse; 

II - a pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados, e, em falta de 

ajuste, segundo o costume do lugar; 
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III - a levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros, que se 

pretendam fundadas em direito; 

IV - a restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu, salvas 

as deteriorações naturais ao uso regular. 

 

Art. 570. Se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado, ou do 

a que se destina, ou se ela se danificar por abuso do locatário, poderá o 

locador, além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos. 

 

Art. 575. Se, notificado o locatário, não restituir a coisa, pagará, enquanto a 

tiver em seu poder, o aluguel que o locador arbitrar, e responderá pelo dano 

que ela venha a sofrer, embora proveniente de caso fortuito. 

 

Parágrafo único. Se o aluguel arbitrado for manifestamente excessivo, 

poderá o juiz reduzi-lo, mas tendo sempre em conta o seu caráter de 

penalidade. 

 

Desta forma, impõe-se a adequação do instrumento contratual, a 

fim de trazer equilíbrio contratual as partes e segurança à contratada, mormente diante de 

cessão de seu patrimônio.  

 

III- CONCLUSÃO E PEDIDOS 

 

Conforme se depreende da impugnação apresentada, verificamos 

a existência de irregularidades e ILEGALIDADES constantes no instrumento convocatório, não 

podendo subsistir da forma como publicado, tornando IMPERIOSAS as correções dispostas 

nesta impugnação, devendo as razões aqui apresentadas serem remetidas à Equipe Técnica 

desta Comissão de Licitação, para reavaliação das questões impugnadas.  

 

 

Por fim, acolhida a presente impugnação, requer a republicação 

do Edital, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 

8666/93. 
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Nestes Termos,  

Pede deferimento.  

Belo Horizonte, 09 de junho de 2021.  

 

 

 
 

 
 

Rogério Paulo Júnior 

Analista de Licitações 
RG: 43.452.685-x 

CPF: 409.365.658-45 
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