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Comissão de Licitação SMSA - PBH <cplsmsa@pbh.gov.br>

Impugnação ref. ao Pregão 096/2020 - P.M Belo Horizonte - Biohosp Produtos
Hospitalares SA  
2 mensagens

Michele Pires <michele.pires@biohosp.com.br> 29 de março de 2021 15:44
Para: "cplsmsa@pbh.gov.br" <cplsmsa@pbh.gov.br>
Cc: Daiana Oliveira <daiana.oliveira@biohosp.com.br>

A

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.

 Ref.: Impugnação – Pregão Eletrônico 096/2020

 

 A Biohosp Produtos Hospitalares S/A, através de seu representante legal, vem respeitosamente à presença de V. Sa.,
com fulcro no art. 41, §2º, da Lei n.º 8666/93, apresentar IMPUGNAÇÃO ao Edital da presente licitação, pelas razões de
fato e de direito conforme documento em anexo.

 Sem mais para o momento, desde já agradecemos. 

 

Gentileza acusar o recebimento do mesmo.

 

 

Atenciosamente,

 



 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A.  

REPRESENTANTE LEGAL 
 

 
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A 

CNPJ: 18.269.125/0001-87 * INSCRIÇÃO ESTADUAL 002163182.00-79 * INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72095278-0 
Av. Sócrates Mariani Bittencourt, nº 1080, Bairro: Cinco – Cep: 32.010-010 – Contagem/MG. 

Telefone: (31) 2536-0333 - 3071-0667 / E-mail: resultados@biohosp.com.br 

 

Contagem, 29 de março de 2021. 

 

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO 

HORIZONTE - MG, 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 096/2020 

PROCESSO Nº 04.000.791.20.55 

 
 
Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para aquisição de material/insumo para 

atendimento de mandados judiciais, conforme edital e seus Anexos. 

 
 
 
 
 
A Biohosp Produtos Hospitalares S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 18.269.125/0001-87; com sede na Av. 

Sócrates Mariani Bittencourt, 1080 H Galpão G4B, Bairro Cinco, CEP 32.010-010, Contagem/MG; por 

intermédio de seu representante legal abaixo assinado, vem, respeitosamente à presença de V. Sa., com fulcro 

no art. 41, §2º, da Lei n.º 8666/93, apresentar IMPUGNAÇÃO ao Edital da presente licitação, pelas razões de 

fato e de direito a seguir expostas: 
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1 - DOS ITENS COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME E EPP: 

 

Conforme pode se observar no presente edital, os itens 1, 2, 3, 6, 7 e 10 é permitido apenas a participação de 

empresas beneficiárias da Lei Complementar 123/06. 

 

Ocorre que a solicitação de participação exclusiva para ME e EPP nos itens para aquisição de insumos para 

bomba de infusão de insulina Accu-Check impossibilita a existência de competição, posto que a Roche 

Diabetes Care, fabricante e detentora dos registros dos produtos da linha Accu-Chek® no Brasil, não possui 

na sua relação de distribuidores autorizados empresas que se enquadrem como microempresa ou empresa de 

pequeno porte.  

 

Para atendimento e fornecimento dos itens supramencionados, as empresas devem possuir os requisitos 

técnicos estabelecidos pela Roche Diabetes Care, pois, tratam-se de produtos que possuem uma prestação de 

serviços especializada, tais como: treinamentos, técnica profissional e 0800. 

 

Por fim, esta empresa possui ciência sobre o art. 48 da lei complementar nº 123/2006 que dispõe sobre os 

requisitos para as compras públicas mais favoráveis à microempresa e empresa de pequeno porte, porém, 

conforme demonstraremos, estes itens se enquadram na exceção. Neste sentido dispõe o inciso II do art. 49 da 

lei complementar nº 123/2006: 

 

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei 

Complementar quando: 

II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores 

competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de 

pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de 

cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 

convocatório; 
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III - o tratamento diferenciado e simplificado para as 

microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso 

para a administração pública ou representar prejuízo ao 

conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; 

IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos 

dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e II do art. 

24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita 

preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno 

porte, aplicando-se o disposto no inciso I do art. 48.   (Grifos 

nossos) 

Trata-se, portanto, de um objeto impossível de ser encontrado e adquirido pela Administração Pública, pois a 

Roche Diabetes Care não possui quadro de distribuidores autorizados: microempresas ou empresas de 

pequeno porte, portanto, os itens acima descritos devem ser cotados na ampla concorrência, sob pena da 

licitação restar deserta para os itens destacados (01 a 09).  

 

2 - DO PEDIDO: 

 

Diante de todo o exposto, requer seja a presente impugnação deferida para que seja excluída a exigência de 

ME e EPP para os itens 01, 02, 03, 06, 07 e 10 que solicitam os produtos da linha Accu-Chek® haja vista 

que a Roche Diabetes Care não possui na sua relação de distribuidores autorizados empresas que se 

enquadrem como microempresa ou empresa de pequeno porte para aquisição de insumos do Sistema de 

Infusão Contínua de Insulina. 

 

Caso não seja este o entendimento deste Douto Pregoeiro e sua Comissão, requer seja a presente impugnação, 

em conjunto com o edital, remetidos à Autoridade Superior para análise e julgamento. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 
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