
   

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 
 

 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051  

1 

 

 

 

JULGAMENTO IMPUGNAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29.2016 

 

 

 
Empresa: INJEX INDÚSTRIAS CIRURGICAS LTDA inscrito no CNPJ/MF 59.309.302/0001-99 

– Distrito Industrial – Ourinhos – SP e MB TEXTIL LTDA inscrito no CNPJ/MF n. 

00.894.372/0001-09 – Bairro Capuava – Goiânia - GO. 

 

 

 
Trata-se o presente, da apreciação e deliberação acerca do pedido de 

providencias, nos termos do art. 41, §2º, da Lei 8666/93, com fundamentos no art. 41 da 

Lei 8666/93 e no art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição da Republica, 

encaminhada à esta Superintendia de Licitações via email, ao Edital de Pregão Eletrônico n° 

29.2016 cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS- PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO 

HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE E REDE MUNICIPAL, 

conforme edital e anexos. 

 

 

I - DOS QUESTIONAMENTOS 

 
A empresa INJEX INDÚSTRIAS, solicita que seja feita retificações nos itens n. 

4, 27, 28, 29, 30, 72, 74, 75, 76 e 77 do Anexo I do edital, em razão dos valores estimados 

não condizerem com os preços de mercado. 

Pede ainda retificação do item 45, para que seja obedecido o que preconiza a RDC 04/2011 

e NBR 8536-4 e que seja corrigido o valor estimado e retificado o item 73 em conformidade 

com a NR/32. 

A empresa MB TÊXTIL LTDA, solicita que seja retificado o descritivos dos itens 

13, 14, 15, 37 e 38 do Anexo I, em conformidade com a ABNT n. 14056; 13843; 14108 

respectivamente. 
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II – DA APRECIAÇÃO 

 

Primeiramente vale informar que as razões da empresa foram encaminhadas à 

secretaria de saúde para analise mais detalhada pela equipe técnica responsável pela 

solicitação, através da CI N. 149/2016. 

 

Em resposta através da CI 412, firmada pela Superintendência de Gestão, com 

as seguintes alegações, as quais transcrevemos na integra: 

“[...], as empresas MB TÊXTIL LTDA E INJEX INDÚSTIAS 

CIRÚRGICAS LTDA solicitaram pedido de providencias referente 

aos itens 13, 14, 15, 37 e 38 do Anexo I, em relação às normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como 

respectivamente aos itens 04, 27, 28,29,30,72,74,75,76 e 77, 

alegando que tais preços não condizem com os praticados no 

mercado ”. 

“Importante frisar que referente a empresa MB TEXTIL, fora 

recebido CI nº 146/2016 dia 31/05/2016, às 11:30, a CI nº 

149/2016 dia 01/06/2016 às 8:30 da empresa INJEX, com 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas para sanar os 

questionamentos, ou seja, um prazo ínfimo diante dos 

questionamentos minuciosos dos referidos itens”. 

“Desta, requer que seja feita suspensão do referido processo 

licitatório, qual seja pregão eletrônico n. 29/2016, uma vez que 

não houve tempo hábil par sanar as eventuais duvidas e 

questionamentos das empresas citadas acima”. 

 
 

Como se vislumbra, a presente IMPUGNAÇÃO foi ACATADA pela Secretaria de 

Saúde através do setor responsável pelas especificações técnicas dos produtos. 

 

 

DECISÃO 

 
Diante do exposto, Razão assiste à impugnante. 

Este Pregoeiro segue o posicionamento da Superintendência de Gestão da Secretaria de 

Saúde da Prefeitura de Várzea Grande, no sentido de considerar PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pelas empresas INJEX INDÚSTRIAS 

CIRURGICAS LTDA e MB TEXTIL LTDA, nos termos aqui referidos. 

 

Não obstante o zelo da administração deste Município, sobretudo do setor requisitante, que 

procurou estabelecer critérios para uma contratação segura, percebe que diante das 
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informações técnicas, que as alterações ora requeridas pelas empresas não causam impacto 

e nem afetam a qualidade dos produtos a serem adquiridos. 

 

Diante do exposto, decido ser PROCEDENTE a impugnação, apresentada pelas empresas 

supramencionadas, devendo ser ALTERADAS as especificações do ANEXO I do Termo de 

referência ao Edital do Pregão Eletrônico n. 29/2016.  

 

Com o ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO, será designada nova data para a realização do 

certame após sanadas as inconsistências, a qual estará publicada na imprensa oficial e no 

site bllcompras.org.br. 

Várzea Grande, 02 de junho de 20163. 

 

 

 

 

 

 

LANDOLFO LÁZARO VILELA GARCIA 

Pregoeiro Oficial 


