
 

 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO – RO 
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML  
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 093/2019-SML-PVH 
 
 
 
 
 

A Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda., CNPJ 90.909.631/0001-10, estabelecida no Beco 

José paris, 339 Pavilhão 19 bairro Sarandi na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, por seu 

representante legal infra-assinado, que está subscreve, vem, respeitosamente, tempestivamente, à presença de 

Vossa Senhoria, com fulcro no inciso XVIII, do art. 4º da Lei 10.520/02, interpor a presente: 

 RECURSO ADMINISTRATIVO 

Em face da decisão da comissão em classificar a proposta de preços apresentada para o item  04 – 

CARDIOVERSOR pela empresa BH LABORATÓRIOS com a marca CMOS DRAKE Modelo VIVO por ofertar 

Cardioversor o qual  não atende ao  descrito solicitado em edital, ferindo assim o princípio da vinculação ao 

Instrumento Convocatório conforme demonstraremos a seguir. 

 

DOS FATOS  

 A recorrida apresentou intenção de recurso administrativo por considerar indevida a Classificação 

da proposta apresentada pela empresa supracitada, por ofertar equipamento que, conforme demonstraremos 

abaixo, não atende as configurações mínimas exigidas no instrumento convocatório , se não vejamos: 

O descritivo do edital é claro em sua solicitação, pois reza o seguinte texto:  

“ ... CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO E DEA: Cardioversor portátil (peso máx. 7,5kg) com tecnologia de onda 
bifásica para choque. Possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e não sincronizado, 
desfibrilação manual com escala selecionável por teclas no painel frontal. Pás de desfibrilação externa adulta com 
pediátrica embutida. Deve... Possibilitar a impressão dos parâmetros e dados armazenados no equipamento como: 
eventos marcados, choque, alarmes, resumo dos eventos, eletrocardiograma de 12 derivações, tendência numérica 
de sinais vitais e testes operacionais. Possibilitar a realização de cardioversão sincronizada através das pás externas 
reutilizáveis e também através das pás externas adesivas descartáveis. Possuir botão de sincronismo dedicado, com 
... Bateria recarregável de Íon Lítio com autonomia mínima para 3 horas de monitorização de ECG sem a 
necessidade de troca ou recarga  durante este período. A bateria deverá possuir a característica ‘engate rápido’, 
permitindo a troca pelo usuário sem a necessidade de ferramentas....” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOBRE A IMPRESSÃO DE 12 DERIVAÇÕES:  

O Cardioversor  da marca CMOS DRAVE Modelo VIVO, não atende na íntegra o que solicita em edital, se 

não vejamos:  

 
Como podemos ver no manual do equipamento (pág. 116), o Cardioversor Bifásico VIVO é fornecido com cabo 

unicamente de 5 vias (10 vias opcional e não possui 3 vias): 

 

 
 

 

 

O que isso compromete:  

Em caso de emergência onde o operador opta por velocidade para fazer a analise de ECG apenas nas derivações DI, 

DII e DIII, ficam leads de cabo junto, o que pode atrapalhar durante o procedimento. 

 

Também são solicitado que o equipamento possa mostrar as 12 derivações simultâneas. 

 

É solicitado que o equipamento possa mostrar 12 derivações simultâneas, mas o equipamento Ofertado pela 

empresa ora arrematante Marca: CMOS DRAKE Modelo VIVO pode apresentar no máximo uma curva de ECG por 

vez, logo não atende a esse requisito de suma importância , solicitado em edital. 



 

 

 

 

 

A necessidade de 12 derivações simultâneas é uma analise mais rápida e direta de um eletro cardíaco do paciente, 

sem a necessidade de impressão, o que facilita e agiliza diagnostico pela equipe técnica, que, por conseguinte 

agiliza o tratamento do paciente. 

Não estando de acordo com o ora solicitado em edital, infringindo assim o principio da Vinculação ao Instrumento 

Convocatório.  

 

Já quando no edital exige:  

 

“...A bateria deverá possuir a característica ‘engate rápido’, permitindo a troca pelo usuário sem a 

necessidade de ferramentas....” 

 

Somente neste requisito, teríamos condições de descaracterizar tal equipamento senhor Pregoeiro e 

equipe de Engenharia Clinica ! O equipamento Modelo VIVO apresentada pela empresa BH LABORATÓRIOS da 

MARCA CMOS DRAKE ,  em seu manual  registrado na ANVISA nas paginas 100  à 102, mostra que o equipamento 

não possibilita a retirada de sua bateria , sem a necessidade de abrir o equipamento com ferramentas  E TÃO 

POUCO  possui o sistema de ENGATE RÁPIDO ,pois até mesmo pede que seja utilizado chave Philips para tal 

procedimento, vejamos:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota-se que quando é exigido que o compartimento fosse aberto, com auxilio de chave Philips  e que seja 

desconectado de cabos, isto já se descaracteriza uma bateria de FÁCIL REMOÇÃO. 

 

Baterias de Fácil remoção, no mercado de equipamentos médicos, são as consideradas PLUG AND PLAY. 

Ou seja, usuário troca sem desconectar nenhum tipo de cabo, ou compartimento antes de chegar até a bateria. 

 

Veja abaixo o exemplo da bateria do CARDIOMAX:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Quando o edital exige que a bateria seja de fácil remoção, sem a necessidade de abertura do 

equipamento, isto é um recurso o qual facilita os médicos e enfermeiros os quais não possuem conhecimento 

técnico especializado, para proceder com a troca rápida da mesma, e assim dar continuidade ao atendimento do 

paciente. 

 

Dentro disto, torna-se claro que o equipamento ofertado pela BH LABORATÓRIOS  ofertando a marca 

CMOS DRAKE modelo VIVO, não atende também a este requisito básico descrito no instrumento convocatório.   

 

Ora senhor Pregoeiro! A proposta da empresa BH LABORATÓRIOS , foi indevidamente classificada, 

retardando o certame e exigindo novos tramites administrativos, fazendo com que este certame sofra um retardo 

no seu desfecho prejudicando a compra de um equipamento essencial para o atendimento da população. 

 

DO DIREITO  

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a Administração e o licitante a 

observarem as regras e condições previamente estabelecidas no edital.  

Este princípio pode ser verificado no art. 41, caput, da Lei nº 8.666/93: “A Administração não pode 

descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada”. O edital, neste caso, torna-se 

lei entre as partes, assemelhando-se a um contrato de adesão cujas cláusulas são elaboradas unilateralmente pelo 

Estado. Este mesmo princípio dá origem outro que lhe é afeto, qual seja, o da inalterabilidade do instrumento 

convocatório.  

Em sendo lei, o Edital com os seus termos atrelam tanto à Administração, que estará estritamente 

subordinada os seus próprios atos, quanto às concorrentes – sabedoras do inteiro teor do certame.  

A administração e as licitantes ficam restritas ao que lhes é solicitado ou permitido no Edital, quanto 

ao procedimento, à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Todos os atos decorrentes do 

procedimento licitatório, por óbvio, vincular-se-ão ao contrato. 

Por todo o exposto, conclui-se que a Administração Pública, no curso do processo de licitação, não 

pode se afastar das regras por ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, pois, para garantir segurança 

e estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para se assegurar o tratamento 

isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as disposições constantes do edital ou 

instrumento congênere. 

 

DO PEDIDO  

Diante de todo o exposto, requer a INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA., com 

fulcro nos princípios norteadores do processo licitatório, quais sejam: da Vinculação do Edital, isonomia, da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que seja DEFERIDO o presente recurso  

 



 

 

 

apresentado visto que, não restam dúvidas acerca do não atendimento do equipamento ofertado 

pela empresa BH LABORATÓRIOS  no Lote 04 – Cardioversor Bifásico Adulto e Pediátrico. 

Posto isso, requer seja o presente Recurso conhecido e julgado procedente para MUDAR A DECISÃO 

DESTA DOUTA COMISSÃO, por ser esta a mais pura, sublime e cristalina medida de JUSTIÇA!!!                  

 

    

 

 

   Termos em que,                           

 Pede Deferimento.  

 

Porto Alegre 03 de Setembro de 2019. 

 


