
 
 

PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 AO PREGÃO PRESENCIAL 002/2019  

 
 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO -MT 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Sra. Pregoeiro(a) 

 
 1. DO OBJETO  

1.1. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, A SEREM 

ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, LOCALIZADA NA TRAVESSA 

BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA - PEIXOTO DE AZEVEDO MT, CONSTANTES NO 

TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, 

QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS.. 
 
              A empresa FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELE ME , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº. 03.250.803/0001-92, com sede na cidade deCUIABA,MT, por meio de seu proprietário, O Sr. Franscisco SPADA ,e 
procurador GEAN CARLO DE MOURA SANTANA  vem respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria interpor RECURSO, na 
forma amparada pela lei 8666/93 no inciso primeiro do art.41. 
 
DO PEDIDO DO RECURSO. 
  

No presente edital em seu item 3.1.1.1.  
 Conforme Certidão expedida pelo departamento de compras, página 459 do processo administrativo N° 025/2018, 

verificou-se que não há um mínimo de 3 (três) empresas na condição de ME ou EPP aptas ao fornecimento do 

objeto licitado, desta forma, o objeto será aberto a participação de todas as empresas do ramos interessadas, 
conforme Art. 49, incisos II e III da Lei 123/2006.  
DECRETO FEDERAL 8.538 DE 6 OUTUBRO 2015 

Art. 1º  Nas contratações públicas de bens, serviços e obras, deverá ser concedido 

tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual 

- MEI e sociedades cooperativas de consumo, nos termos deste Decreto, com o objetivo de: 

I - promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional, 

II - ampliar a eficiência das políticas públicas; e 

III - incentivar a inovação tecnológica. 

 



 
§ 1º  Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da administração pública 

federal direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 

sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela 

União. 

§ 2º  Para efeitos deste Decreto, considera-se: 

I - âmbito local - limites geográficos do Município onde será executado o objeto da contratação; 

II - âmbito regional - limites geográficos do Estado ou da região metropolitana, que 

podem envolver mesorregiões ou microrregiões, conforme definido pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; exclusivo a participaçãonos limites 

geográfico do estado do Mato Grosso. 

Podendo o processo abranger o estado do mato grosso,dentro de seus limites geográficos 

Visando fomentar a economia do estado conforme o objetivo da presente lei em conjunta 

com decreto federal 5.538 outubro 2015 

Do pedido 

Pedimos que esse processo abranja um espaço dentro dos limites do estado , sendo 

assim as empresas sediadas no estado do mato grosso amparada pela lc 123 alterada para 

147 seja beneficiadas conforme determina o decreto. Mediante uma pesquisa realizada no 

estado encontra-se mais de três empresas enquadradas, então pedimos com todo respeito 

para que seja estendida ao estado do mato grosso para que fomente a economia do estado 

 

  

 CAIXA 10 R$ 8,10 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
A Constituição Brasileira consagrou alguns princípios norteadores da administração pública quando, em seu art. 37, caput, 
assim dispõe: 

 
                “Art. 37 A administração publica direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do distrito Federal e dos 
                Município obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

         “Moralidade, publicidades e eficiência e, também, ao seguinte;” 
 
 

O Princípio da Legalidade no que tange à Administração Pública se refere à obrigatoriedade do Administrador cumprir o 

que prescreve a Legislação. 

 

Pelo exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja alterado o Edital. 

Nesses Termos,  

Pede Deferimento.  

DOS ANEXOS. ( CÓPIAS ) 

 

Cuiabá-MT, 07 de março de 2019. 



 
 

                                                                          GEAN CARLO DE MOURA SANTANA 
                                                                      _________________________________ 
                                                                             CPF 002.426.811-90 

                                                                                RG.15.20683-1 
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PROCURADOR 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

 http://www.azevedobastos.not.br
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
EIRELI ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FAMA
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 22/05/2018 08:45:07 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME ou ao Cartório
pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 989187

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 21/05/2019 12:59:11 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 67622105181228210098-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

 
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbc10f8788dd0df2690cd0378779f70efe55955b4b8b7f2ea27f116ba2ad9b7f101ded4259d101feb739b06c399e9

cd9ce217e296d0c75509bf169ce539c52706 
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JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

 http://www.azevedobastos.not.br
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
EIRELI ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FAMA
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04/01/2018 08:22:48 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME ou ao Cartório
pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 877739

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 02/01/2019 11:26:09 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 67620201181104260096-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.
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