
   

 

 Rua Tenente Albert Spicciati, 200 
01140-130 São Paulo 
Brazul 
    www.getingegroup.com 

Á 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUDA 

Av: Jorge Teixeira, n° 1146, Bairro Nova Porto Velho – CEP: 76.820-116 

Porto Velho - RO 

 

Ref.: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  

Pregão Eletrônico p/ SRP: 003/2016  

Processo: 08.00332-00/2015 

Objeto: Formação de Registro de Preços para eventual e futura aquisição de equipamentos hospitalares e 

mobiliários para atender as necessidades das unidades de pronto atendimento - UPAS, conforme especificações 

técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, 

observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas. 

 

MAQUET do Brasil Equipamentos Médicos Ltda., estabelecida à Rua Tenente Alberto Spicciati, 200 - Barra 

Funda - São Paulo / SP, Fone/Fax.: (11) 3106-8729, e-mail: cesar.augusto@crlicitar.com.br, inscrita no CNPJ sob 

o n.º 06.028.137/0001-30, Inscrição Estadual n.º 116.737.597.111, Inscrição Municipal n.º 3.276.141-4, interessada 

em participar do Processo licitatório acima referenciado, por intermédio de seu representante abaixo identificado, 

vem IMPUGNAR o edital pelos motivos a seguir expostos: 

 

O Anexo I – Termo de Referência, define características para o equipamento no item 01 que inviabiliza uma compra 

adequada tecnicamente para Administração Pública, restringindo o universo de fornecedores e prejudicando assim 

a disputa. 

Item 01 

O edital solicita: “Suspiro” 

Sugerimos excluir esse item 

Justificativa: A utilização deste recurso pode desencadear ou aumentar assincronia paciente x  ventilador. Um outro 

ponto a ser discutido é que se trata de um recurso limitado pois esta ferramenta encontra-se disponível em apenas 

um determinado modo ventilatório dependendo de cada empresa. Por exemplo, em algumas empresas este recurso 

está somente disponível no modo volume controlado e em outras somente no modo pressão controlada. Em resumo 

caso o usuário faça a opção em utilizar o suspiro, o mesmo vai estar condicionado a um determinado modo 

ventilatório. 
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A manutenção destas exigências fere o princípio da legalidade e da razoabilidade. Neste sentido, manifestaram-se 

vários doutrinadores entre eles Maria Zanella Di Pietro, que assim discorreu sobre o tema: 

“E serve de baliza à discricionariedade da Administração que, ao aplicar a lei aos casos concretos, 

decidindo com a liberdade possível diante dos limites da lei, deve optar pela medida razoável, ou seja, que 

tenha alguma relação com o objetivo a atingir sob pena de ilegalidade, passível de impugnação pelas vias 

administrativas e judiciais. O que serve de medida da razoabilidade é o exame da correlação, da ligação, 

do vínculo, entre a decisão adotada e o objeto a atingir” (Temas Polêmicos sobre Licitações e Contratos, 

2º edição pág. 25) – (gn) 

 

É oportuno frisar o inciso I, do parágrafo 1º, do artigo 3º da Lei de Licitações prevê: 

“É vedado aos agentes públicos: 

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 

restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto do contrato.” 

 

A Administração ao descrever determinado equipamento médico deve priorizar a finalidade, o melhor atendimento 

ao público e a melhor relação custo benefício. Isto posto, requer seja o descritivo do item em questão deste edital 

revisto e alterado, para características apontadas e sugeridas. 

Pelo exposto, requer as modificações no item 01, possibilitando assim a participação de um número maior de 

licitantes e também viabilizando uma compra adequada tecnicamente para Administração. 

 

Nestes Termos,  

Pede e espera Deferimento. 

São Paulo, 01 de dezembro de 2016. 
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