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Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para atender 

demanda do Município de Belo Horizonte, por um período de 12 (doze) meses, 

conforme especificações constantes no Anexo I deste edital. 

 

 

Ilustríssimo (a) Senhor (a) Pregoeiro (a) 

 

 

 

A empresa SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MJ sob o nº 

18.625.083/0001-70, Inscrição Estadual nº 0021.9811.000-75, com sede e 

foro na cidade de DIVINOPOLIS MG, a Rua Pitangui 620 Bairro Bom 

Pastor, por seu representante legal, na forma de seus estatutos sociais, o 

sócio Vinicius Henrique Almeida Sousa, brasileiro, solteiro, empresário, 

portador da Cédula de Identidade RG nº136.848.37 SSP/MG , inscrito no 

CPF/MF sob o nº 014. 450 566.58, vem tempestivamente, conforme 

permitido no §2º do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, na Lei nº 10.520/2002, e 

no Decreto nº 10.024/2019, em tempo hábil, à presença de Vossa 

Senhoria a fim de apresentar: 

 



 

 

 
 
IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
 
Dos termos do referido edital que visa a aquisição de material de proteção 
ao profissional de saúde, o que ora específica e faz na conformidade que 
segue: 
 
1.TEMPESTIVIDADE 
 
 
A presente Impugnação é tempestiva, uma vez que o prazo para 
protocolar o pedido são de 3 (tres) dias úteis que antecede do ato 
convocatório, que se dará as 09h:00m do dia 21/09/2021, referente aos 
itens 3, 5 e 7 deste edital. 
 
2.DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 
 
A Impugnada tornou público, a todos os participantes que atendam o que 
determina o regramento editalício que, se encontra aberta a licitação na 
modalidade Registro de Preço, na forma Eletrônica, do tipo menor preço 
por item, objetivando a: 
 
 
AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR NECESSÁRIOS PARA 
ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.  
 
 
Conforme as exigências, quantidades e demais especificações contidas 
no Anexo I do Edital atacado. 
 
 
Assim, analisado o Instrumento Convocatório apurou-se a existência de 
irregularidades que não devem ser ignoradas, pois que em descompasso 
com o ordenamento técnico e jurídico, carecem de reavaliação quanto ao 
seu teor, necessitando de reparo por parte do Órgão Licitante, ora 
Impugnada, para que sejam resguardados os ditames legais e princípios 
norteadores do procedimento licitatório, bem como a lisura do certame, 
evitando, desta forma, um ônus desnecessário à Administração Pública, 
maculando a competitividade almejada, conduzindo o procedimento a um 
acolhimento sem critério de licitantes incapacitados para tanto, violando 
frontalmente o interesse público desejável. 
 
 
 
Dessa forma, em razão dos princípios da isonomia, da legalidade e da 
vinculação ao Instrumento Convocatório, necessário se faz apresentar a 



presente, TEMPESTIVAMENTE, para que sejam promovidas as devidas 
alterações, visando, conforme já apontada, a competição justa e correta, 
para garantir o julgamento objetivo, bem como zelar pelo cumprimento 
dos princípios da legalidade, isonomia e moralidade, celeridade e 
economicidade. 
 
Deve-se, ainda, salientar que o Edital é, na essência, a lei interna do 
procedimento, com o condão de vincular as partes, Poder Público e 
Licitantes, a todos os seus termos, fixando as condições de sua 
realização, sendo, desta forma, necessário que este seja inquestionável, 
pois que a Administração não poderá exigir ou decidir além ou aquém de 
suas cláusulas, objetivando a participação isonômica de todos os 
interessados 
 
Assim, nos ensinam os estudiosos do Direito Administrativo: 
 
“O edital é chamado de “lei interna do procedimento licitatório”, pois tanto 
a Administração que o elaborou quanto os licitantes se subordinam 
integralmente aos seus termos. 
 
 
No entanto, a Administração é submetida a freios e contrapesos no 
exercício de seu poder discricionário. O uso do poder discricionário 
significa que o administrador público pode escolher, face à conveniência, 
à oportunidade e à finalidade, a opção que lhe parecer mais vantajosa 
dentre as legalmente existentes. 
 
 
Assim, na elaboração do edital, inclusive para a realização de licitação na 
modalidade de pregão, que se caracteriza pela celeridade, a 
Administração Pública deve obediência aos princípios constitucionais da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da 
eficiência.” (Tolosa Filho, Benedicto, Pregão – Uma Nova Modalidade de 
Licitação, Ed. Forense, p.47/48) (g. n.) 
 
 
 
“... é o ato pelo qual a Administração Pública leva ao conhecimento 
público a abertura da concorrência ou tomada de preços, fixa condições 
de sua realização e convoca os interessados para a apresentação de 
suas propostas. Vincula inteiramente a Administração e os proponentes 
às suas cláusulas. Nada se pode exigir ou decidir além ou aquém do 
edital, porque é a lei interna da concorrência e da tomada de preços.” 
(Meirelles, Hely Lopes, Licitação e contratos administrativos, São Paulo: 
RT, 1990, p.110) 
 
 
Dessa forma, por exercer o Edital, incluindo seus anexos, cunho 
vinculante entre as partes, não pode se furtar a Impugnante de destacar 
os pontos falhos do Ato Convocatório que passa a expor: 



 
 
A aquisição de EPI´s no presente certame visa atender vossa instituição 
no controle da Pandemia por SARs-COV-2 para a segurança de 
profissionais de saúde, com riscos de contaminação e morte.  
 
 
 
 
 
 
Diante dessa premissa, importa destacar a relevância no 
cumprimento das exigências propostas na RDC 448/ANVISA de 
Dezembro de 2020; resolução compulsória para a Covid-19. 
 
 
 
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 448, DE 15 DE 
DEZEMBRO DE 2020 
 
"Art. 1º Esta Resolução dispõe, de forma extraordinária e temporária, 
sobre os requisitos para a fabricação, importação e comercialização de 
equipamentos de proteção individual identificados como prioritários, em 
virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao 
SARS-CoV-2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 8º As vestimentas hospitalares devem ser fabricadas em material 
Nãotecido para uso odonto-médico-hospitalar, ou equivalente ser 
resistentes à penetração de fluidos transportados pelo ar (repelência a 
fluidos) e atender aos requisitos estabelecidos nas seguintes normas 
técnicas, conforme aplicável. 
 



I - ABNT NBR ISO 13688:2017 - Vestimentas de proteção - Requisitos gerais; Ministério da 
Saúde - MS Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA II - ABNT NBR 16064:2016 - 
Produtos têxteis para saúde - Campos cirúrgicos, aventais e roupas para sala limpa, 
utilizados por pacientes e profissionais de saúde e para equipamento - Requisitos e 
métodos de ensaio;  
III - ABNT NBR 14873:2002 - Não tecido para artigos de uso odonto-médico-hospitalar - 
Determinação da eficiência da filtração bacteriológica; e  
IV - ABNT NBR ISO 16693:2018 - Produtos têxteis para saúde - Aventais e roupas privativas 
para procedimento não cirúrgico utilizados por profissionais de saúde e pacientes - 
Requisitos e métodos de ensaio 
 
 
 
 
 
3. DOS FATOS (DESCRITIVO TÉCNICO) 
 
O edital apresenta o seguintes descritivos para os itens atacados:  
 
Item 3 - AVENTAL EM POLIPROPILENO, DESCARTÁVEL CIRÚRGICO, 
TAMANHO GRANDE, COM GRAMATURA DE 50 G/M², DEVE SER DE 
MANGA COMPRIDA, COM TIRAS PARA AJUSTE INDIVIDUAL, COM PUNHO 
DE ELÁSTICO 
 
Item 5 -AVENTAL EM POLIPROPILENO, DESCARTÁVEL CIRÚRGICO, 
TAMANHO MÉDIO, COM GRAMATURA DE 50 G/M², DEVE SER DE MANGA 
COMPRIDA COM TIRAS PARA AJUSTE INDIVIDUAL, COM PUNHO DE 
ELÁSTICO 
 
Item 7- AVENTAL EM POLIPROPILENO, DESCARTÁVEL, TAMANHO G, 
GRAMATURA 30 G/M², MANGAS LONGAS, COM TIRAS NAS COSTAS 
PARA AJUSTE INDIVIDUAL 
 
 
Contudo a descrição adotada no Edital traz característica referencial que 
limita a atuação do profissional de saúde, principalmente no não 
cumprimento da RDC 448, a saber: 
 
 
§ 2° Para maior proteção do profissional, a altura do avental deve ser de, no 
mínimo, 1,5 m, medindo-se na parte posterior da peça do decote até a barra 
inferior, e garantir que nenhuma parte dos membros superiores fique 
descoberta por movimentos esperados do usuário.  
 
§ 3° A vestimenta deve fornecer ao usuário um nível de conforto adequado com 
o nível requerido de proteção contra o perigo que pode estar presente, as 
condições ambientais, o nível das atividades dos usuários e a duração prevista 
de utilização da vestimenta de proteção.  
 



§ 4° Vestimentas (avental/capote) não impermeáveis com barreira para evitar a 
contaminação da pele e roupa do profissional devem ser fabricadas com 
gramatura mínima de 30g/m2. * 
 
§ 5° Vestimentas (avental/capote) impermeáveis devem ser fabricadas com 
gramatura mínima de 50g/m2 e possuir eficiência de filtração bacteriológica 
(BFE) > 99%. 
 
* Lembramos que a matéria prima TNT NÃO atende a Norma ABNT NBR 
16693:2018 - Somente a Matéria Prima SMS Grau Médico, atende tal Norma. 
 

 
Como podemos verificar, o descritivo adotado no Edital não atende 
ao preconizado na legislação Vigente. 
 
 
 
 
 

Na pagina 62 do edital encontramos: 
 
 
5.4. Fundamentação Técnica: 
 
5.4.1. Solicitamos a aquisição de materiais medico hospitalares para 
ressuprimento de estoque e abastecimento das unidades de saúde primárias, 
secundárias e serviços de urgência desta SMSA. 
 
5.4.2. Os insumos presentes nesta solicitação são equipamentos de proteção 
individual necessários para o enfrentamento da COVID-19. São essenciais 
para o cumprimento da norma regulamentadora n°32 (NR 32) que dispõe 
sobre a segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, bem como a 
Portaria GM nº 3.214 de 08 junho de 1978 do Ministério do Trabalho e 
Emprego. 
5.4.3. Os produtos a serem adquiridos visam garantir a proteção individual do 
profissional e do paciente e permitem uma assistência segura, livre de danos 
durante os atendimentos. A falta dos materiais impacta diretamente na 
manutenção do funcionamento dos serviços de saúde e compromete a 
assistência aos pacientes acometidos pela COVID-19, aumentando, 
potencialmente, o risco de propagação da doença. 
 
Salientamos que para atendimento ao preconizado na NR-32 o EPI 
deve atender: 
 
* Equipamento de Proteção Individual – EPI; esta é a designação dada ao 
objeto licitado pela RDC 448:2020/ANVISA para o atendimento do SARS-
CoV-2. Portanto deve o produto licitado apresentar Certificado de 
Aprovação – CA, conforme a NR06, emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. ( senão vejamos) 
 



Itens: 
 
6.2 O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou 
importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do 
Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente 
em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e 
Emprego. 
 
6.8.1 O fabricante nacional ou o importador deverá: 
 
b) solicitar a emissão do CA; (Alterado pela Portaria SIT n.º 194, de 07 de 
dezembro de 2010) 
 
 
 
6.9 Certificado de Aprovação – CA: 
 
 
6.9.3 Todo EPI deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem 
visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o 
número do CA, ou, no caso de EPI importado, o nome do importador, o 
lote de fabricação e o número do CA. 
 
Os itens acima mencionados destacam claramente que em se tratando de 
equipamentos de proteção individual devem ser obedecidas em seu 
todo a norma, respeitando principalmente a segurança, saúde e vida do 
agente de saúde. Ou seja deverá ser obrigatória a apresentação do 
certificado de aprovação (CA) para os itens 3 5 e 7. 
 
* Tratando-se de uma Pandemia Viral por SARS-CoV-2 é inerente ao 
itens 3 e 5 a exigência do Laudo de Eficiência de Filtração Viral . 
 
 Conforme NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de 
Saúde, destacamos a segurança, precaução e proteção aos riscos 
biológicos. Destacamos: 
 
Itens:  
 
32.2 Dos Riscos Biológicos 
 
32.2.1.1 Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, 
geneticamente modificados ou não; as culturas de células; os parasitas; 
as toxinas e os príons. 
 
 
32.2.2.1 O PPRA, além do previsto na NR-09, na fase de reconhecimento, 
deve conter: 
 
I. Identificação dos riscos biológicos mais prováveis, em função da 
localização geográfica e da característica do serviço de saúde e seus 



setores, considerando: 
 
 
 
c) transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente;  
 
d) persistência do agente biológico no ambiente;  
 
 
 
32.2.4.6 Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes 
biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em 
condições de conforto. 
 
 
 
32.2.4.7 Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou 
não, deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de 
trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou 
reposição. 
 
32.2.4.9.1 A capacitação deve ser adaptada à evolução do conhecimento 
e à identificação de novos riscos biológicos e deve incluir:  
 
a) os dados disponíveis sobre riscos potenciais para a saúde;  
 
b) medidas de controle que minimizem a exposição aos agentes;  
 
c) normas e procedimentos de higiene; 
 
d) utilização de equipamentos de proteção coletiva, individual e 
vestimentas de trabalho; 
 
Em atendimento a NR 32 torna-se claro a exigência dos LAUDOS assim 
solicitados abaixo, para proteção e segurança dos profissionais da SMSA 
PBH. Com esse objetivo foi solicitado o atendimento e comprovações das 
LEGISLAÇÕES ATUAIS VIGENTES, RDCs, NBR, ABNTs e todos os 
LAUDOS pertinentes a elas. 
 
 
 
Desta forma deve-se ser respeitada a hierarquia da Administração onde a 
Secretaria de Saude da PBH  deverá atender nossa impugnação e se 
enquadrar no mesmo descritivo e EDITAL publicado da SECRETARIA 
acima mencionado, atendendo a RDC 448, NBR 16.693/10993 e todos os 
LAUDOS solicitados: BFE, VFE, CA e demais LAUDOS exigidos com as 
devidas comprovações de eficácia (BFE >99,%) nada inferior a isso, com 
a devida apresentação no momento do envio da proposta para desta 
forma respeitar a economia processual.  
 



As empresas que apresentarem os laudos serão classificadas e aquelas 
que não apresentarem estarão cientes da desclassificação.  
 
4. DO DIREITO 
 
Nesse sentido, um processo licitatório, regido pela Lei nº 8.666/1993, pela 
Lei nº 10.520/2002 e balizado pelo Decreto nº 10.024/2019, deve trazer  a 
maior quantidade possível de informações a fim de não gerar dúvidas e 
possíveis arguições futuras de nulidade, o que acarretará enorme 
prejuízo para o contribuinte pela demora no fornecimento dos produtos.  
 
Portanto, vimos por meio desta impugnação solicitar a Vossas Senhorias 
esclarecimento sobre tal questão, conforme segue:  
 
Após Consulta Pública e ampla divulgação nacional, passou a vigorar a 
Norma ABNT NBR 14.873, 16693 em dezembro de 2018, específica para 
Aventais de Procedimentos não Cirúrgicos e requerida na RDC 
448:2020/ANVISA. 
 
Em virtude da pandemia relacionada ao COVID-19 que assola o País 
desde o início do ano corrente, foi criada a RDC 448:2020/ANVISA para 
atendimento do SARS-COV-2. 
 
 
 
 
5. DOS PEDIDOS 
 
Face ao exposto, requer-se seja A presente IMPUGNAÇÃO analisada e 
julgada procedente, requeremos a inclusão dos documentos 
comprobatórios de segurança exigidos pala Norma Brasileira vigente: 
 
 
1 - Laudo de Barreira Microbiana para filtração de Bactérias > 99% - 
ABNT NBR 16693:2018; 
 
2 – Laudo que confirme a gramatura licitada;(laudo de massa) 
 
3 – Certificado de Aprovação – CA, conforme NR06; 
 
4 - Laudo de Eficiência de Filtração Viral. 
 
5- Laudo comprobatórios de conformidade a NR-32 
 
Importa destacar que os laudos técnicos devem ser produzidos em 
laboratórios ISO IEC 17025, conforme ANBT NBR ISO 10993:2013, 
constando a marca ofertada para do PRODUTO ACABADO e NÃO da 
MATÉRIA PRIMA. 
 
 



 
Requer ainda seja determinada a republicação do Edital, inserindo a 
alteração aqui pleiteada, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, 
conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93.  
 
 
 
Em caso de não acolhimento dos pedidos roga-se que sejam 
apresentadas todas as razões técnicas e legais da dispensabilidade do 
cumprimento das Normas Brasileiras vigentes. 
 
 
Nestes termos, 
 
 
Pede e espera deferimento. 
 
 
Divinópolis, 15 de Setembro de 2021. 
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