
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Processo: 08.00088/2017
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 046/2018
Objeto: Registro  de  preços  para  eventual  Aquisição  de
Equipamentos  Hospitalares  Permanentes,  visando  atender  à
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, conforme disposições
deste Edital e seus anexos.

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

Trata-se  de  impugnação  formulada  pela  Empresa
HOSPCOM  EQUIPAMENTOS  HOSPITALARES  LTDA,  Pessoa  Jurídica  de
Direito  Privado  com  endereço  na  Rua  104,  n  74,  Setor  Sul,
Goiânio - GO, em face dos termos do Edital de Pregão Eletrônico
n.  046/2018,  deflagrado  no  processo  administrativo  n.
08.00088/2017,  cujo  objeto  resumido  é  a  Aquisição  de
Equipamentos  Hospitalares  Permanentes,  conforme  descrito  no
Edital e seus Anexos. 

II. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O Edital de Licitação dispôs sobre impugnação em
seu item 11, de onde se extrai prazo, forma e local onde deve
ser  protocolada  a  peça  impugnatória,  conforme  transcrito
abaixo: 

“11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para  abertura  da  sessão  pública,  qualquer  pessoa
física ou jurídica poderá propor impugnação deste ato
convocatório do Pregão, na forma eletrônica, via e-
mail para o endereço: pregoes.sml@gmail.com.
(...)
11.5.  Eventuais  recursos,  contrarrazões  ou
impugnações deverão ser encaminhados ao Pregoeiro da
Superintendência Municipal de Licitações responsável
pelo processo, que deverá receber, analisar e decidir
os recursos e impugnações, que deverão ser remetidos
exclusivamente  para  o  e-mail  pregoes.sml@gmail.com,
respeitados  os  prazos  definidos  em  lei  e  neste
edital.  A  remessa  dos  instrumentos  previstos  neste
item (recursos, contrarrazões ou impugnações), deverá
observar  o  horário  de  expediente  deste  Órgão,  ou
seja, dias úteis (de segunda a sexta-feira), de 8h às
14h,  sob  pena  de  não  ser  conhecido  em  razão  de
intempestividade.”

Em  análise  aos  documentos  encaminhados  pela
impugnante verifica-se o atendimento dos requisitos previstos
em Edital para seu recebimento, motivo pela qual deverá ser
recebida e analisada. 
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I. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS:

Em síntese a impugnante alega que a exigência da
carga ajustável que abranja no mínimo a faixa de 2 a no máximo
200J referente ao CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO E DEA (Lote 07),
limita a participação da empresa no certame, uma vez que impede
a participação dos equipamentos que fornecem energia (carga)
acima de 200J, ou seja, até 360J.

Aduz que o equipamento do Termo de Referência é
baseado na marca Philips, entretanto afirma que o objeto não
está  direcionado.  Contudo  alega  que  os  equipamentos  que
fornecem energia de até 360J trazem maior efetividade, motivo
pelo qual entende que se não houver mudança da limitação da
carga  de  energia  do  Cardioversor  com  marcapassos  e  DEA,  o
edital  estará  indo  de  encontro  à  Legislação  pertinente,
atentando contra a própria finalidade da licitação qual seja,
promoção da competição. 

Cita doutrina sobre a restrição de competitividade
e por fim solicita que seja julgada procedente sua impugnação
com  a  consequente  alteração  no  edital,  sendo  modificado  a
descrição técnica do LOTE 07 (CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO E
DEA), em respeito ao princípio da igualdade e competitividade. 

II. DA ANÁLISE TÉCNICA:

Posto  isto,  considerando  os  quesitos  de  caráter
técnico,  encaminhamos  a  impugnação  a  Assessoria  Técnica
Especializada da SML para análise e emissão de Parecer Técnico
acerca do alegado. Assim, passamos as explicações técnicas:

“Destarte,  dependendo  do  bem  que  se  busca
adquirir,  pode  a  Administração  exigir
características  que  melhor  atendam  às  suas
necessidades,  com  base  na  conveniência  e
oportunidade,  sem  causar  qualquer  ofensa  aos
princípios da competitividade, da igualdade e da
economicidade. (…) 
Considerando  as  alegações  da  Impugnante,  as
quais fazem menção que a descrição pretendida
frustram o princípio da igualdade, haja vista
que  o  solicitado  no  edital  não  poderia  ser
atendido pelas marcas exemplificadas por ela (…)
No tocante ao apresentado, informo que o mesmo,
a  meu  ver,  não  deve  prosperar,  não  havendo
razões para alteração do edital, tendo em vista
que as especificações constantes neste, atendem
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às necessidades da Secretaria Solicitante e as
especificações consignadas podem ser  atendidas
por  no  mínimo  três  marcas/fabricantes  no
mercado. 
Cumpre consignar que, o Departamento de Média e
Alta  Complexidade DEMAC/SEMUSA,  ao  elaborar  a
descrição constante no edital, parametrizou as
características  de  forma  que  estas  estejam
coerentes com o necessário os procedimentos a
serem  realizados  com  os  equipamentos
solicitados, outrossim, viabilizou que o maior
número de empresas/fabricantes possam apresentar
propostas  que  atendam  às  especificações  do
objeto pretendido. 
Restou demonstrada ainda na peça impugnatória, a
solicitação  da  autora  quanto  a  alteração  na
descrição do objeto em questão, alegando que a
tecnologia  por  ele  apresentada  traria  maior
efetividade ao funcionamento do equipamento. 
Nesse  ínterim,  não  merecem  prosperar  as
alegações da  Impugnante,  uma vez estabelecido
pelo Setor Solicitante que a descrição do objeto
atende  plenamente  às  necessidades  da
Administração, bem como que está em consonância
com os princípios norteadores dos procedimentos
licitatórios,  notadamente  da  isonomia  e  da
seleção da proposta mais vantajosa, nos termos
do art. 3º da Lei n.º 8666/93, não cabendo aos
particulares  adentrar  na  margem  de
discricionariedade  que  é  concedida  à
Administração  para  que  especifique  as
características dos objetos licitados, de acordo
com as suas estritas necessidades, as quais são
minuciosamente analisadas antes da elaboração do
Termo de Referência. 
Ademais, o acatamento do quanto pleiteado pela
impugnante levaria a uma restrição desnecessária
da  competição,  em  flagrante  desrespeito  à
determinação contida no artigo retromencionado,
segundo  o  qual  é  vedado  “admitir,  prever,
incluir  ou  tolerar,  nos  atos  de  convocação,
cláusulas  ou  condições  que  comprometam,
restrinjam  ou  frustrem  o  seu  caráter
competitivo”. Em suma, em homenagem ao princípio
da  vinculação,  previsto  no  art.  41  da  Lei
8.666⁄90,  que  tem  como  escopo  vedar  à
Administração  o  descumprimento  das  normas
contidas  no  Edital,  sugiro  que  as
características  apresentadas  devam  ser
mantidas.”
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III. DA CONCLUSÃO:

Desta feita, por tratar-se de questionamentos
estritamente técnico, em consonância com a Manifestação da
Assessoria Técnica Especializada que concluiu que a impug-
nação “não deve prosperar, não havendo razões para alteração
do edital, tendo em vista que as especificações constantes nes-
te, atendem às necessidades da Secretaria Solicitante e as es-
pecificações consignadas podem ser atendidas por no mínimo três
marcas/fabricantes no mercado”,  bem como, a própria empresa  é
clara em não haver nenhum impedimento no trâmite do certa-
me por possível direcionamento do referido Lote 07.

Ex  positis,  com  base  nas  razões  de  fato  e  de
direito acima desenvolvidas, DECIDO POR CONHECER DA PRESENTE
IMPUGNAÇÃO, POR PREENCHER OS REQUISITOS PARA NO MÉRITO, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

Porto Velho, 10 de maio de 2018.

Janíni França Tibes
Pregoeira/SML
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