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De : Ricardo Henrique <rhqo7911@hotmail.com>
Assunto : Impugnação de Edital

Para : cpl@defensoria.to.def.br
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Impugnação de Edital

Ter, 08 de mar de 2022 16:57

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL em epígrafe, nos termos que segue abaixo: 1 - DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS
DE ADMISSIBILIDADE: Nos termos do disposto no item 22.1 do Edital. 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. Portanto, da aferição da empresa como licitante interessada em
participar da presente Licitação e do envio desta peça por meio eletrônico, conforme subitem 22.2 do edital,
demonstram-se a legitimidade e tempestividade da presente impugnação. 2 - DAS EXIGÊNCIAS ILEGAIS DO
EDITAL A Impugnante ao consultar o edital se deparou com erro que inviabiliza e restringe a participação na
licitação, de empresas com água de qualidade superior. Através do Item 1 e 3 do Termo de Referência –
Especificações mínimas aceitáveis e, foi determinado que o PH da água deve ser entre 4,0 e 7,0. Conforme
determinação legal, toda exigência deve ser amparada por lei, sob pena de estar direcionando o objeto para
determinado fornecedor. Perguntamos qual a fundamentação legal de que o pH esteja dentro desse parâmetro
especifico? Caso os senhores mantenham tal determinação, pedimos respeitosamente que apontem a
fundamentação legal de que o ph de águas minerais devem estra entre os parâmetros de 4,0 e 7,0. Pois todos
os estudos sobre agua e ainda conforme parágrafo 1º do Art. 39 da Portaria nº. 2.914 de 12 de dezembro de
2011 do Ministério da Saúde: Art. 39. A água potável deve estar em conformidade com o padrão organolép co
de potabilidade expresso no Anexo X a esta Portaria.§ 1º Recomenda-se que, no sistema de distribuição, o pH
da água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5. A competência do Ministério da Saúde em estabelecer Normas de
Potabilidade da Água foi instituída no Decreto n° 79.367 de 9/3/1977. A Constituição Federal de 1988 atribui ao
Sistema Único de Saúde, em seu Ar go 200, a competência de fiscalização e inspeção de bebidas e águas para
consumo humano e a par cipação na formulação da polí ca e da execução das ações de saneamento básico. Em
atendimento à Lei Maior, a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/1999) também traz disposi vos específicos sobre a
fiscalização da água para consumo humano em seu Ar go 6º. A Norma vigente de potabilidade da água para
consumo humano é a Portaria nº 2.914, de dezembro de 2011, que revogou a Portaria MS n° 518/2004 e
dispõe sobre o padrão de potabilidade e os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água
para consumo humano. Para corroborar a necessidade da alteração do pH nos parâmetros indicados no Edital,
temos estudos científicos que versão sobre o tema, da seguinte forma: Nos estudos do Prof. Dr. Bernardo F. da
Cruz Neto, pesquisador do Ins tuto Federal da Bahia, em sua publicação: Bene cios da Água com pH Alcalino:
Saúde ou doença, você decide(2016) diz que: A água tem importância vital para o ser humano. É ela que cons
tui a solução fundamental para a vida, oferecendo o meio no qual ocorrem os processos metabólicos e
celulares. Sua presença é essencial para os processos de digestão, absorção, circulação, lubrificação e excreção
que ocorrem no organismo. É a água ingerida o maior responsável pelo volume de cerca de 5 a 7 litros de
sangue que circula  no organismo. É ela que forma a parte líquida do sangue (81%), o plasma, substância na
qual se  misturam três pos de células produzidas na medula óssea: os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos
e as plaquetas. Funções  diversas  da  água  no  organismo: lubrificar a mas gação; deglu ção; facilitar as
reações químicas e a respiração celular; funciona como solvente das substâncias no corpo, possibilitando a
excreção adequada dos resíduos metabólicos; ajuda os rins a filtrar as substâncias impuras do sangue que são
eliminadas pela urina, daí a necessidade de beber água o suficiente para evitar problema futuro nos Rins; está
presente na cons tuição das estruturas responsáveis pelo metabolismo, auxiliando no controle da pressão
arterial. No entanto o consumo de água com pH incorreto (ácida), e soma zando com a acidez do suco gástrico
(ácido clorídrico) a acidez do estômago, e por sua vez, do sangue e do organismo como um todo, reduz cada
vez mais as defesas orgânicas, propiciando que esse corpo ácido seja um ambiente ideal para a vida e
reprodução de micro organismo nocivos a uma vida saudável. Segundo Dr. F. da Cruz Neto a preocupação com
o equilíbrio do pH corporal não vem de hoje: A  preocupação  da  medicina  preven va  com  o  equilíbrio  do 
pH  corporal,  surgiu  a  par r  de  um  trabalho cien fico do médico e doutor americano William Howard Hay
(HAY 1993). Seguindo Dr. Hay, outro médico e doutor norte-americano, o Dr. Theodore A. Baroody (BAROODY
2006),  publicou  o  livro  Alkalize  or  Die  (Alcalinize  ou  Morra),  no  qual  reafirma  a  teoria  de  seu colega.
"Os incontáveis nomes de doenças realmente não importam. O que realmente importa é que elas todas vêm da
mesma causa-raiz: excesso de resíduos ácidos no organismo". De acordo com as orientações do próprio
Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, sabe-se que em algumas localidades a
água de mananciais subterrâneos ou superficiais pode apresentar pH fora da faixa recomendada, o que não
significa que essa água seja imprópria para consumo humano. Por outro lado, é importante lembrar que o pH
dentro dessa faixa previne os equipamentos u lizados quanto a corrosão e favorece uma melhor eficiência da
desinfecção, conforme Anexos IV, V e VI da Portaria nº. 2.914 de 12 de dezembro de 2011. Em suma, para o
caso de captação em mananciais com valores de pH muito diferentes da faixa recomendada, aconselha-se
ajuste do pH. Dessa forma, a orientação do Ministério da Saúde mesmo em casos de mananciais com valores
de pH diferentes é que se providencie o ajuste do pH. Sendo assim, a administração pública deve seguir tais
orientações emanadas pelo órgão governamental competente. O pH ideal para o sangue humano é 7,4
(levemente alcalino), para que absorva bem e armazene na medula óssea os minerais necessários à saúde e
permaneça livre da acidez e suas complicações. Todo e qualquer alimento sólido ou líquido que venha
prejudicar o equilíbrio do pH ideal, estará comprometendo a saúde do organismo. O pH do sangue humano está
inteiramente relacionado à saúde. Uma pequena variação do pH a menor reduz o sistema imunológico, dando
oportunidade para que seres prejudiciais à saúde como vírus, bactérias e fungos, aqueles que vivem em meios
ácidos com pH abaixo de 7,0, que são os mais nocivos, encontrem ambiente propício para viver e reproduzir.
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Considerando as informações acima e de acordo com a Portaria nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do
Ministério da Saúde que recomenda que o pH da água seja mando na faixa entre 6,0 e 9,5. Com isso, nota-se a
importância de alterar a especificação do objeto com o níveis de pH da água na faixa de 7,4 que é o PH ideal
para o consumo humano, ou então na pior hipótese, defini-lo entre 6,0 a 9,5, conforme portaria das agua
potáveis para consumo. Atenciosamente RL Bebidas e Petiscaria Ltda, CNPJ 31.973.683/0001-97, email
rhqo7911@hotmail.com, tel(94)99151-7717. 
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