
 

 

ILUSTRISSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DA SECRETARIA DE SAÚDE – 

BELO HORIZONTE 

 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 179/2020 

Processo Administrativo nº 04.001.123.20.63 

 

KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA, inscrita sob 

CNPJ/MF sob n.º 79.805.263/0001-28, com sede e foro jurídico em São José dos Pinhais – PR, na Rua 

Castro, 29– Cruzeiro, CEP 83010-080, vem por meio do Sr. Ricardo Carvalho, Brasileiro, Casado, 

residente à Rua Jean Jacques Rousseau nº 152, Bairro Aristocrata, São José dos Pinhais-PR, portador da 

cédula de Identidade RG nº. 5.430.580-0 SSP/PR e CPF/MF sob nº. 873.087.209-00, com fulcro no artigo 

41 da Lei 8.666/1993 e artigo 18 do Decreto 5.450/2015, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, 

apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL supramencionado, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: 

 

DA ADMISSIBILIDADE 

 
 

Presente a admissibilidade de impugnação ao edital, conforme previsto pelo Decreto 10.024 

de 20 de setembro de 2019, que regulamenta os Pregões Eletrônicos: 

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 do 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. 

 

 

SINTESE DOS FATOS 

 

Foi devidamente publicado o Edital de Pregão Eletrônico nº 179/2020, Processo 

Administrativo nº 04.001.123.20.63, cujo objetivo é aquisição de materil médico hospitalar para a 

Secretaria de Saúde de Belho Horizonte, conforme Termo Editalício. 

Porém, existe um item em especial que a empresa KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA vem mui respeitosamente, solicitar ajuste e abertura para uma 



 

 

melhor participação do certame. 

 

DO LOTE 3 - COTA PRINCIPAL 

 

O edital no seu lote, descreve que: 

 

 

O primeiro ponto a informar para esta douta casa, é referente ao movimento da eletro-

hidraulica, para melhor participação deste certame, é necessário abrir esse tópico, visto que, diversas 

empresas atuam com as mesas cirúrgicas com movimentos elétricos. 

É necessário informar para esta ilibada Autarquia que a abertura desse tópico, não interfere na 

finalidade ou no uso deste item, mas, sim, irá gerar uma maior competição para o certame, isso dará 

ensejo ao princípio da economicidade.  

Diante ao descritivo do lote 3, pode-se notar que esta ilibada Autarquia não solicitou o grau 

de proteção, onde o mínimo a ser exigido é o IP 42, para que o produto possa ter uma durabilidade e 

vida útil maior, respeitando assim o princípio da economicidade, tendo em vista o curto, médio e 



 

 

longo prazo. 

 

Diante de todo o exposto, requer: 

 

- Que seja aceito a impugnação de forma TEMPESTIVA, apresentada pela empresa KSS 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA; 

- Que seja revisto o descritivo do item por esta Ilibada Autarquia, realizando assim a diligência ideal 

para uma maior participação no certame;  

 

Nestes termos, pede deferimento. 
 

São José dos Pinhais, 04 de junho de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA 

CNPJ/MF sob n.° 79.805.263/0001-28 

RICARDO CARVALHO – SÓCIO ADMINISTRADOR 

CPF 873.087.209-00 

Rg. 5.430.580-0-SSP-PR 

 








