
 
 
 
 
 
 

À Comissão Permanente de Licitação do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial/AL 

 

Edital do Pregão Eletrônico 25/2022 

 

A empresa MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA, inscrita sob o 

número de CNPJ/MF. 11.738.593/0001-04, sediada na rua Delmiro Gouveia, número 1004, 

bairro Coroa do Meio, CEP 49.035.810, Aracaju/SE, neste ato representada pelo Sr. Aroldo 

Alves Vasconcelos Junior, inscrito sob o número de Registro Geral no X.XX5.703 SSP/SE, e 

sob o número de Cadastro de Pessoa Física no XXX.750.XXX-68. 

 

Impugnação  

 

ao edital do Pregão Eletrônico 25/2022, que instrumentaliza o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial/AL, nos termos da Lei 10.520/2002, Resolução SENAC 958/2012, 

Lei 8.666/93, pelo que passa a expor: 

 

1. Da tempestividade 

Considerando que o início da sessão pública de disputa de preços está programada para o dia 

21 de outubro de 2022; 

Considerando que o Edital n° 25/2022, traz previsão expressa, no item 17, sobre os perdidos 

de esclarecimento e impugnação, estabelecendo que para as impugnações “deverão ser 

enviadas (...) impreterivelmente, até às 17h do segundo dia útil à data da abertura da sessão” 

(item 17.2); 



 
 
 
 
 
 

Considerando que, por meio da presente, a Impugnante cumpre com todos os requisitos formais 

obrigatórios, oriundos de previsão editalícia e da legislação correlata; 

Então, é de acordo com as regras estabelecidas que a presente peça encontra-se dentro do prazo 

previsto para aceitação e apreciação do mérito.  

 

2. Do objeto - breve síntese 

 

Trata-se de procedimento licitatório eletrônico, na modalidade menor preço por item, que tem 

como escopo a aquisição de equipamentos e utensílios para modernização do laboratório de 

enfermagem do regional de Alagoas, CEP Carlos Milito, conforme especificações contidas no 

respectivo Termo de Referência (anexo I). 

A futura contratação terá 12 (doze) meses de vigência, que poderá ser prorrogado até o limite 

de 60 (sessenta) meses, ou até 120 (cento e vinte meses) conforme conveniência administrativa, 

observado o interesse do futuro Contratado e vantajosidade econômica. 

 

3. Do item e sua especificação 

 

Conforme objetivamente trazido no tópico inicial do instrumento convocatório, busca o 

Serviço Nacional suprir a demanda específica da área da saúde, mais especificamente do 

Departamento Regional do Estado de Alagoas, por meio da aquisição de equipamentos e 

utensílios variados. 

O Termo de Referência, documento integrante e anexo, independente de transcrição, no 

detalhamento dos referidos objetos, indica as especificações técnicas que julga necessárias, nas 

quais não contém qualquer menção à futura necessidade ou não de manutenção.  

A manutenção de determinados equipamentos pode ser de grande valia e extrema importância 

em determinados casos, razão pela qual, desde já, solicita maiores esclarecimentos sobre essa 



 
 
 
 
 
 

possível omissão, sempre em busca de evitar contratempos indesejáveis no decorrer da futura 

contratação. 

Além disto, após análise apurada, tudo indica que a descrição técnica dos itens 06 (seis) e 13 

(treze) - “bomba de seringa universal” e “Eletrocardiógrafo” se assemelham de forma 

arraigada e direta à aparelhos específicos, com marca amplamente conhecida no 

mercado, o que poderá implicaria em direcionamento em relação ao que se pretende 

adquirir.  

Buscando esclarecer o arrazoado, por meio das fichas dos respectivos modelos em anexo, é 

possível entender, de forma clara e objetiva, que, no momento da elaboração do Termo de 

Referência a Administração acabou por incorrer, direta ou indiretamente, com a 

transcrição de especificação de marca e modelo específico dos materiais supra.  

A legislação administrativa atualizada é taxativa no sentido de que nas compras, por meio dos 

instrumentos previstos, “deverão ser observadas” determinadas obrigações, dentre elas a de 

que “a especificação completa do bem adquirido sem indicação de marca” (Inciso I, parágrafo 

7°, artigo 15, da Lei 8.666/93). 

O mesmo diploma ainda explica que “é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens 

(…) de marca, características e especificações exclusivas” (parágrafo 5°, artigo 7°, da Lei 

8.666/93).  

Então frisa-se, salvo nos casos permitidos em lei, aos quais não se enquadra o presente 

procedimento, é vedado ao administrador licitar com a descrição de especificações 

exclusivas. Como o caso em concreto se amolda a vedação legal, conforme a nota técnica em 

anexo, o que se busca é uma adequação para melhor conferir segurança, transparência e 

presteza ao feito.  

 

4. Dos pedidos 

 



 
 
 
 
 
 

Ademais, é de acordo com o apertado arrazoado que o prestemos licitante e interessado, após 

análise do instrumento convocatório, vem, por meio deste, solicitar: 

a. Que a Comissão Permanente de Licitação, do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial, do Departamento Regional de Alagoas, acolha a presente impugnação, 

porque tempestiva, para análise completa do seu mérito; 

b. Seja identificado que as descrições dos itens (06 e 07), constantes do termo de 

referência, acaba por trazer especificações exclusivas, incorrendo em 

direcionamento em relação a marca e modelo, portanto incompatível com a 

legislação atual; 

c. O acolhimento total da presente impugnação para adequação da descrição dos 

referidos itens, buscando instrumentalizar a máxima de competitividade de mercado, 

bem como publicação de nova data para a realização do certame; 

d. Esclarecimento sobre a possível omissão quanto a necessidade de manutenção do 

material a ser licitado. 

Termos em que pede e aguarda deferimento 

Atenciosamente, 

 

 

_________________________ 

DIRETOR 
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