
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  SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A ,  empresa sediada a   rua  Rua
Dona Francisca, nº. 8300 – Bloco A – Módulo A – Zona Industrial Norte – Joinville / SC, inscrita no
CNPJ  n  nº.  01.449.930/0006-02, protocolou  pedido  de  Impugnação  via  E-mail  no  dia
19/05/2016, endereçada a este Pregoeiro referente ao Edital do Pregão de nº 009/2015, objeto
supraidentificado.

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 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A , alega que:

Há um possível direcionamento quanto as  descrições das especificações do produto a ser adquirido,
levando tal descrição a uma única marca existente no mercado.



II – DA RESPOSTA DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLXIDADE – DMAC
por  meio  do  Memorando  nº  409/DMAC/SEMUSA exarado  as  fls.  343/346  dos  autos  do
processo 08.00006/2016.

Memo n° 409/DMAC/SEMUSA   Porto Velho, 06 de junho de 2016

À 
CPL/SEMUSA

Ref.: Pedido de Impugnação da Empresa Siemens Healthcare Diagnósticos S.A.
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 Memorando citado acima,

referente ao pedido de impugnação da Empresa  SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS 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  contida  no  Edital  traz  vícios  de

direcionamento exclusivas em aparelho de  UMA ÚNICA MARCA, marca: PHILIPS no modelo: Aquilla

Plus. Porém, não indica em que consiste o direcionamento.

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

especialmente porque apesar de citar a marca e modelo do suposto direcionamento, não demonstra folder,

catálogo ou manual com descrição técnica do referido aparelho para apoiar a indagação nem em que consiste

tal direcionamento.

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, no caso o Município licitante pretende adquirir o bem

descrito  como:  Gerador  de  Raios-X  de  alta  frequência  com  controle  microprocessado;  Programa

anatômico de órgãos por região; Detecção on-line de falhas por software, com indicação no painel de

controle;  Potência  do  gerador  mínima  de  27  kW;  Gerador  com  exposição  por  descarga  capacitiva;

Alimentação bifásico-monofásica - 220 V - 50/60 Hz; Deve possibilitar conexão a tomada simples de

parede de três pinos; Cabo de alimentação de comprimento mínimo de 5 m; Cabo disparador com



alcance mínimo de 2 m; Painel de controle com: Ajustes de kV para variações de 40 KV - 125 kV com

sensibilidade de 1 kV; Faixa de tempos de exposição mínima de 0,01 a 5 segundos; Seleção de mA: 50 a

250 mA, com comutação automática foco (fino e grosso); Estabilização automática de tensão de rede;

Indicação digital de kV, mA, tempo e mAs; Ajuste dos parâmetros radiológicos em painel com teclado de

membrana; Braço porta tubo com rotação na base; Rotação do tubo de RX de +/- 90 graus; Angulação

frontal do Tubo de RX de 90 graus; Chave frontal liga /desliga; Proteção térmica do tubo de Raios-x

interligada ao sistema de disparo, incluindo filamento e anodo-giratório; Estativa giratória com braço

articulado, integrada ao conjunto sobre rodízios; Tubo de Raios-x de anodo giratório de tungstênio para

125 kV – 20/40 kW, com duplo foco: ff: 1,0 e fg: 2,0 mm; Capacidade Térmica mínima do anodo de 150

KHU;  Colimador  manual  luminoso  de  lâminas  planas  para  corte  em profundidade,  com circuito

temporizador para lâmpada. É de responsabilidade da empresa a instalação do equipamento “in loco”,

assim como o treinamento do profissional para o manuseio do mesmo.

Essa descrição, 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.

Por  outro  lado,  a  especificação  exigida  pela  lei  atende  ao  adquirente  quando  descreve  a  sua

necessidade. 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;

É de se perguntar se a administração pode fazer descrição além do permitido legalmente. Ainda que

isso não fosse possível entre os particulares, no âmbito do direito administrativo isso é possível em razão do

princípio da supremacia do direito público sobre o particular, conforme doutrina abaixo:



Direito Administrativo Descomplicado / Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo. – 19 ed. rev. e atual.

pág. 184. O Princípio da Supremacia do Interesse Público existe com base no pressuposto de que “toda

atuação do Estado seja pautada pelo interesse público, cuja determinação deve ser extraída da Constituição e

das  leis,  manifestações  da  ‘vontade  geral’”.  Dessa  maneira,  os  interesses  privados  encontram-se

subordinados à atuação estatal.

Este  supraprincípio  fundamenta  todas  as  prerrogativas  de  que  dispõe  a  Administração  como

instrumentos  para  executar  as  finalidades  a  que  é  destinada.  Neste  sentido,  decorre  do  Princípio  da

Supremacia do Interesse Público que havendo conflito entre o interesse público e o privado, prevalecerá o

primeiro,  tutelado pelo Estado,  respeitando-se,  contudo,  os  direitos  e  garantias  individuais  expressos  na

Constituição, ou dela decorrentes. Como exemplo desses direitos e garantias, tem-se o art.  5º da CF/88,

XXXVI, segundo o qual a Administração deve obediência ao direito adquirido, à coisa julgada e ao ato

jurídico perfeito. Fica patente, portanto, que a forma e os limites da atuação administrativa são determinados

pelos princípios constitucionais;  dessa maneira,  assim como ocorre com todos os princípios jurídicos,  o

supraprincípio em questão não tem caráter absoluto.

Esclarecemos a seguir:

ITEM 3 – EQUIPAMENTO DE RAIOS-X MÓVEL COM BRAÇO ARTICULADO, GERADOR DE ALTA

FREQUÊNCIA MICROPROCESSADO.

Onde se lê

Gerador de Raios-X de alta frequência com controle microprocessado; Programa anatômico de órgãos por
região; Detecção on-line de falhas por software,  com indicação no painel  de controle; Potência do
gerador mínima de 27 kW; Gerador com exposição por descarga capacitiva; Alimentação bifásico-
monofásica - 220 V - 50/60 Hz; Deve possibilitar conexão a tomada simples de parede de três pinos; Cabo de
alimentação de comprimento mínimo de 5 m; Cabo disparador com alcance mínimo de 2 m;  Painel de
controle com: Ajustes de kV para variações de 40 KV - 125 kV com sensibilidade de 1 kV;  Faixa de
tempos  de  exposição  mínima  de  0,01  a  5  segundos;  Seleção de  mA:  50  a  250 mA,  com comutação
automática foco (fino e grosso); Estabilização automática de tensão de rede; Indicação digital de kV, mA,
tempo e mAs; Ajuste dos parâmetros radiológicos em painel com teclado de membrana; Braço porta tubo
com rotação na base; Rotação do tubo de RX de +/- 90 graus; Angulação frontal do Tubo de RX de 90
graus; Chave frontal liga /desliga; Proteção térmica do tubo de Raios-X interligada ao sistema de disparo,
incluindo filamento e anodo-giratório;  Estativa giratória com braço articulado, integrada ao conjunto
sobre rodízios; Tubo de Raios-X de anodo giratório de tungstênio para 125 kV –  20/40 kW, com duplo
foco: ff: 1,0 e fg: 2,0 mm; Capacidade Térmica mínima do anodo de 150 KHU; Colimador manual
luminoso de lâminas planas para corte em profundidade, com circuito temporizador para lâmpada. É de
responsabilidade  da  empresa  a  instalação  do  equipamento  “in  loco”,  assim  como  o  treinamento  do
profissional para o manuseio do mesmo. 

Leia-se (Sugestão da Empresa SIEMENS)

Gerador  de Raios-X de alta  freqüência  com controle  microprocessado;  Detecção on-line de falhas por
software, com indicação no painel de controle; Potência do gerador mínima de 20 kW; Gerador com
exposição por descarga capacitiva ou tecnologia similar que permita conexão em tomada simles de três
pinos; Alimentação bifásico-monofásica - 220 V - 50/60 Hz; Deve possibilitar conexão a tomada simples de
parede de três pinos; Cabo de alimentação de comprimento mínimo de 5 m; Cabo disparador com alcance



mínimo de 2 m;  Painel de controle com: Ajustes de kV para variações de 40 KV - 125 kV; Faixa de
tempos  de  exposição  mínima  de  0,01  a  5  segundos;  Seleção  de  mA:  até  300  mA,  com  comutação
automática foco (fino e grosso) para equipamento com duplo foco; Estabilização automática de tensão de
rede;  Indicação  digital  de  kV e  mAs;  Ajuste  dos  parâmetros  radiológicos  em painel  com teclado  de
membrana; Braço porta tubo com rotação na base; Rotação do tubo de RX de +/- 90 graus; Angulação frontal
do Tubo de RX de 90 graus; Chave frontal liga /desliga; Proteção térmica do tubo de Raios-x interligada ao
sistema de disparo, incluindo filamento e anodo-giratório; Estativa fixa com braço articulado, integrada
ao conjunto sobre rodízios; Tubo de Raios-x de anodo giratório de tungstênio para 125 kV – com duplo
foco: ff: 1,0 e fg: 2,0 mm ou foco único de 0,6 mm; Capacidade Térmica mínima do anodo de 100
KHU;  Colimador  manual  luminoso  de  lâminas  planas  para  corte  em  profundidade,  com  circuito
temporizador para lâmpada. É de responsabilidade da empresa a instalação do equipamento “in loco”, assim
como o treinamento do profissional para o manuseio do mesmo. 

   Em suma, o que a Empresa SIEMENS 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.

Em observância aos questionamentos da Empresa SIEMENS, fora realizado pesquisa em manuais

de alguns equipamentos, inclusive em equipamentos da referida Empresa que ora impugna este certame, para

fins de comparação e visando verificar se a descrição do objeto atende somente a uma marca ou se existem

outras marcas no mercado com descrição similar ou superior a contida no edital no site da ANVISA que

segue:  <http://www.anvisa.gov.br/scriptsweb/Tecnovigilancia/ResultadoGGTPS.asp>  e  verificamos  que  o

equipamento citado abaixo está com descrição equivalente.

Empresa: SIEMENS

Modelo: Mobilett XP, Mobilett Plus

 

Pelo exposto entendemos que a impugnação ao item 03 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

http://www.anvisa.gov.br/scriptsweb/Tecnovigilancia/ResultadoGGTPS.asp


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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