
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SAÚDE
EQUIPE DE PREGÃO 01 DESIG. ATO 01/2016 DOM 5217  de 01/06/2016

RESPOSTA  A IMPUGNAÇÃO

Processo nº: 08.00006/2016

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 009/2016

IMPLANTAÇÃO DE SRP PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE RAIO X), VISANDO ATENDER A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA 

A  empresa  INDÚSTRIA  BRASILEIRA  DE  FILMES  S/A,  inscrita  no  Cadastro  Geral  de

Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o número 33.255.787/0001-91, com sede no Rio de Janeiro ,
na Rua Lauro muller, nº 116, 10º andar, torre do Rio Sul, Estado do Rio de Janeiro,  protocolou via
e-mail, impugnação no dia 17.05.2016, endereçada a este Pregoeiro referente ao Edital do Pregão
Eletrônico de nº 009/2016.

O Pregoeiro, designado em face dos termos da impugnação em referência, apresenta os seguintes
entendimentos:

DA TEMPESTIVIDADE

Recebo a presente impugnação, visto que interposta tempestivamente pela empresa ora citada, em
conformidade com edital, senão vejamos:

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
Eletrônico;

I – DAS RAZÕES

Em síntese, a empresa INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A , alega que:

Deseja impugnar parcialmente os descritivos das especificações contidas nos itens 01 e 05, sendo
que para  o item 01 solicita  que  a  descrição  do COMANDO DE RAIO X, AJUSTES DE KV
MÍNIMO DE 40 A 150 E PELO MENOS 630 Ma seja alterado para pelo menos 625 mA. Já quanto
ao item 05, alega que o LEITOR DE ÓPTICO DE BARRAS PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS
SHASSIS é uma característica exclusiva de poucos fabricantes.



II – DA RESPOSTA DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLXIDADE – DMAC
por  meio  do  Memorando  nº  433/DMAC/SEMUSA exarado  as  fls.  364/366  dos  autos  do
processo 08.00006/2016.

Memo n° 433/DMAC/SEMUSA   Porto Velho, 06 de junho de 2016

À 
CPL/SEMUSA

Ref.: Pedido de Impugnação da Empresa IBF – Indústria Brasileira de Filmes S/A, Item 01 e 05.
Ementa: Proc. 08.00006-00/2016
Objeto: Implantação de SRP para Aquisição de Materiais Permanentes (Equipamentos de Raio-X)

Senhor Pregoeiro,

Ao cumprimentá-lo cordialmente,  vimos por  meio deste,  em resposta  ao pedido de impugnação da

Empresa IBF – Indústria Brasileira de Filmes S/A, ao Edital de Pregão Eletrônico nº 09/2016, cujo

objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X), prestar

as informações que entendemos necessárias para julgamento da impugnação.

Na impugnação a Empresa SIEMENS alega que: A DESCRIÇÃO DO ITEM 01 “EQUIPAMENTO

DE  RAIOS-X  DIGITAL”  E  DO  ITEM  05  “DIGITALIZADOR  MULTICASSETES  PARA

IMAGENS  RADIOGRÁFICAS  COM  IMPRESSORA”,  EM  CONFORMIDADE  COM  O

INCISO  I,  §  7º,  ARTIGO  15,  DA LEI  FEDERAL 8.666/93,  TENDO  COMO  OBJETIVO

ALCANÇAR  O  MAIOR  NÚMERO  POSSÍVEL  DE  INTERESSADOS,  AUMENTANDO  A

COMPETITIVIDADE  E  CONSEQUENTEMENTE,  A  POSSIBILIDADE  DE  OBTER  A

PROPOSTA QUE LHES SEJA MAIS VANTAJOSA.

De fato, a irresignação da empresa não pode ser justificada com a alegação de direcionamento, pois em

nenhum “momento” a descrição do item 05 cita marca ou modelo de nenhuma fabricante.

O Dec. 7892/2013, em seu art. 9º exige a especificação do objeto, vejamos:

I – a especificação ou descrição do objeto, que explicitará o conjunto de elementos necessários e suficientes,
com nível  de  precisão  adequado  para  a  caracterização  do  bem ou  serviço,  inclusive  definindo  as
respectivas unidades de medida usualmente adotadas.

Todo sistema licitatório brasileiro exige especificação de objeto. Na especificação é necessário

para que o ente público defina o que pretende adquirir e o Município longe de direcionar, pretende tão

só atender as necessidades do serviço de radiologia e também para que todos os que o possuir, possa

participar da licitação.



O município ao especificar o objeto que pretende contratar, o fez segundo a necessidade que possui,

logo  descreveu  o  objeto  que  atende  as  suas  necessidades.  Essa  descrição  nunca  se  confunde  com

“direcionamento” no sentido pejorativo da palavra. 

Na  doutrina  a  especificação  do  objeto  não  é  apenas  desejável  mas  também  imposição  legal  e

doutrinária:

A Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993:

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos
orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver
dado causa. 

Na formulação do contrato no Art. 55,I da Lei 8666 exige objeto bem descrito: “I - o objeto e seus

elementos característicos”

Tribunal de Contas da União, Acórdão 838/2004-TCU-Plenário:

9.2.3. especifique precisamente, nos processos de aquisição e contratação de bens e serviços de informática,
os objetos a serem adquiridos e elabore projeto básico ou documentos equivalentes para os serviços a
serem prestados, conforme determinam respectivamente os arts. 15, § 7º, I, e 6º, IX, da Lei nº 8.666/93;

Em suma, o que a Empresa IBF pretende é a substituição do objeto feito pelo Município pela descrição

feita por ela própria. Nesta, dá oportunidade de se incluir objeto com tecnologia obsoleta.

QUANTO AO LEITOS DE CÓDIGOS DE BARRAS

É necessário  visando a  praticidade  gerada  ao  sistema,  uma  vez que nossas  unidades  ofertam o  serviço

continuamente  com  um  fluxo  grande  principalmente  nas  unidades  de  pronto  atendimento  e  esta

tecnologia  visa,  a  partir  do  cadastro  do  paciente,  já  inserir  o  código  do  cassete  exatamente  no

procedimento que será realizado com uma simples seleção minimizando grandemente o risco de ter uma

imagem digitalizada em paciente “errado”.

QUANTO AO TAMANHO DO CASSETE 135X124CM

Poderá ser ofertada dimensão mínima citada para o cassete e compatível com a solicitada pelo edital.

QUANTO AO SISTEMA LASER

O Município já utiliza a tecnologia à laser e tal tecnologia é disponibilizada por vários fabricantes.

QUANTO A DESCRIÇÃO DO COMANDO DE RAIOS-X



O Município busca adquirir um equipamento que supra as necessidades de nosso serviço e com maior

tecnologia, que traga exames de qualidade para um diagnóstico preciso e na descrição do item 1, cita

PELO MENOS 630 mA, ficando uma descrição aproximada, equivalente, afixada.

Pelo exposto entendemos que a impugnação ao item 01 e 05 com relação a especificação técnica do

objeto, devem ser julgadas improcedentes com a fundamentação acima.

PAULA CAROLINE GUIMARÃES
Supervisora Geral do Disgnóstico por imagem

FRANCISCA RODRIGUES NERY
Diretora do DMAC

III – DA CONCLUSÃO

Desta feita, primando pelos princípios e dispositivos legais aplicáveis ao feito, bem como ao próprio Edital

de Licitação e diante da resposta enviada pelo Departamento de Media e Alta Complexidade – DMAC,  em

virtude da necessidade de contar com os referidos aparelhos de forma célere, e entendendo que a licitação na

modalidade pregão caracteriza-se pelo objetivo de imprimir celeridade e eficiência nas contratações públicas,

por meio da simplificação das regras procedimentais, condicionada aos princípios básicos estabelecidos na

lei 10.520/2002:

DECIDO POR CONHECER DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO, PARA, NO MÉRITO, JULGÁ-LA

IMPROCEDENTE. Informamos que  devido a impugnações de outras empresas e a morosidade por

parte  do  setor  demandante,  nas  respostas,  tanto  nos  pedidos  de  esclarecimentos  como  nos  de

impugnações,  o  certame  foi  suspenso  antes  da  abertura  das  propostas  e  posteriormente  serão

marcadas novas datas para a disputa do mesmo.

Porto Velho, 13 de Junho de 2016

ANTONIO FABRICIO P. DA COSTA

Pregoeiro Oficial de Licitações da Saúde
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