
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SAÚDE – CPL-SAÚDE
EQUIPE DE PREGÃO

 
RESPOSTA  A  IMPUGNAÇÃO

Processo nº: 08.00332/2015

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 003/2016

Licitações-e: 618174

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.

A empresa OMNIMED LTDA,  inscrita no CNPJ sob o número 04.469.133/0001-62,  com sede em

Belo Horizonte, na Rua das Canoas, nº 765 - bairro Betânia, Estado de Minas Gerais, protocolou via
e-mail impugnação no dia 18.02.2016, endereçada a este Pregoeiro referente ao Edital do Pregão
Eletrônico de nº 003/2016.

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 OMNIMED LTDA, alega que:

Há de forma clara o direcionamento para o item 03 para determinada marca e modelo, no caso o
aparelho da marca INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA. As informações
contidas   e   destacadas  no  Item 3,  são   fidedignas   ao   aparelho   INMAX,   e  restringem a
participação dos demais concorrentes no mercado. 

Considerando  tratar-se  de  questionamentos  técnicos  este  pregoeiro  encaminhou  o  pedido  de
impugnação  ao  Departamento  de  Média  e  Alta  Complexidade,  da  qual  obteve  os  seguintes
esclarecimentos:



II  –  DA RESPOSTA DO  DEPARTAMENTO  DE  MÉDIA E  ALTA COMPLEXIDADE  -
DMAC

PROPONENTE: OMNIMED LTDA

Trata-se  de  resposta  ao  pedido  de  IMPUGNAÇÃO  dirigida  ao  pregoeiro  da  Secretaria

Municipal de Saúde de Porto Velho/RO, contra o edital do PE 003/2016-SRP 002/2016, cujo objeto

visa  a  “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”, interposto pela empresa OMNIMED LTDA.

1. DOS PONTOS QUESTIONADOS:

A impugnante requer: "I – SÍNTESE DOS FATOS nos termos do que se observa do edital

em referência,  pregão eletrônico com critério de julgamento menor preço, o certame tem como

finalidade a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de um Monitor Multiparamétrico

para  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Porto  Velho/RO,  conforme  condições,  quantidades  e

exigências  estabelecidas  neste  Edital  e  seus  anexos.  Interessada  em  participar  do  pregão  em

referência,  a  peticionária  obteve  cópia  do  Edital,  oportunidade  em  que  notou  a  existência  de

condições discriminatórias do edital que não somente inviabilizam a participação da impugnante no

certame, mas, principalmente, restringe o seu caráter competitivo, atentando contra seu objetivo

precípuo, qual seja, selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Com base

no acima exposto, o andamento do certame licitatório traz-nos a certeza da existência de vício legal,

capaz  de  anular  o  referido  Pregão,  como  restará  amplamente  demonstrado.  Na  análise  das

especificações técnicas, constantes do Anexo I – Termo de Referência, pode-se constatar o que se

indicou acima conforme se verá adiante. 

1.1  –  DAS  ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS  MÍNIMAS  DOS  EQUIPAMENTOS  E  DO

DIRECIONAMENTO 

Consta no detalhamento do produto constante no item 3 – Especificações do Objeto do
edital: 

Item 03 – Monitor Multiparamétrico de Sinais Vitais (ECG + RESP + SpO2 + PANI + TEMP) –
Características Gerais: Alarmes: prioridades: 3 tipos (baixa, média e alta), notificações audível e
visual, volumes: 10 níveis de ajuste (múltiplos tons), silêncio de alarme: ajustável em 30, 60,120 e
180 s, exibição de tela totalmente customizável, curvas de tendências gráfica e tabular de 72 horas,



autoset  de  alarmes,  modos:  neonatal,  pediátrico  e  adulto,  medição  automática  de  PANI.
Características  técnicas:  PANI:  Principio  de  funcionamento:  oscilométrica;  Modo  de  medição
automático: 1,2,3,4,5,10,15,30,60 e 90 minutos; Manual: uso medição; Stat: medidas consecutivas
por 5 minutos. Intervalos de medidas: adulto/ pediátrico: Sistólica: 30 – 255 mmHg. Média: 20–235
mmHg; Diastólica: 15–110 mmHg; Pulso: 40 – 240 BPM. Neonatal: Sistólica: 20 – 135 mmHg;
Média: 20 – 125 mmHg; Diastólica:  15 – 110 mmHg; Pulso: 40 –240 BPM; Limite  de sobre;
pressão por software; adulto: 290 mmHg máx.;neonatal: 145 mmHg máx.;Proteção de sobre pressão
por software; adulto: 300 +/- mmHg; neonatal: 150 +/- mmHg; Resolução: 1mmHg. SPO2:Faixa de
medição: 0 – 100%; Precisão: +/- 2% a 70 – 100% - +/-3% de 50 – 69% Pulso; Faixa: 30 – 250
BPM; Precisão +/- 2 BPM de 30-250 BPM; Velocidade: 12.5, 25 e 50 mm/s. E.C.G: Sensibilidade:
5,10,20 e 40 mm/mVVelocidade: 12.5, 25 ou 50 mm/s; Derivações: DI, DII, DIII, aVL, aVR, aVF e
V; Cabo de ECG: 3 ou 5 vias; Filtro: 35 Hz e 60 Hz; Faixa de medição: 15 a 250 BPM; Precisão:
+/- 1 BPM de 30 a 250 BPM; Indicação de eletrodo solto; Rejeição de pulso de marcapasso para
contagem dupla;  Descarga de desfribilador:< sec.  Conforme IEC601-2-27. Respiraçao:  Técnica:
impedância  transtoráxica;  Faixa  de  medição:  3  a  150  resp/min;  Precisão:  +/-  3  resp/min;
Sensibilidade: 1,2,3,4,5 e 6X; Eletrodos: RALA; Velocidade: 6.25, 12.5 e 25 mm/s Temperatura:
Faixa de medição: 15C – 45C (59F – 133F); Resolução: +/- 0,1C (0,18F); Compatível com a série
YSI 400 para sensores de temperatura. Normas: NBR IEC 60601-1:1994 – NBR IEC 60601-2:
1997;  NBR IEC 60601-2-27-1997 – NBR IEC 60601-2-30:  1997;  NBR IEC 60601-2-49:2002;
ANSI/AAMI EC 13:2002; ANSI/AAMI SP 10. Acessórios: Standart: inclui braçadeira PANI adulto,
extensão para braçadeira, sensor de oximetria adulto, extensão para oximetria, cabo ECG, de 5 vias,
sensor de temperatura superficial, cabo de rede profissional 3 pinos, cabo de aterramento, manual
de operação.  Peso:  4,2 Kg aprox.  Bateria:  tipo interna,  chumbo – ácido selada,  2.2 amperes/h,
duração de 02 horas (bateria com carga plena), sem impressora. Fonte: AC 85 – 265 VAC, com
chave seletora bivolt 110/220v – 50/60 Hz DC 10 – 16 VDC. Com registro na ANVISA. Garantia
mínima de 12 meses a partir da data de recebimento definitivo.

2. DA DECISÃO:

Após análise, decidimos alterar as especificações do item 03 – Monitor Multiparamétrico de
Sinais Vitais, para o seguinte:

Item 03 –  Monitor Multiparamétrico de Sinais Vitais (ECG + RESP + SpO2 + PNI + TEMP) –
Características Gerais: Alarmes reguláveis de bradicardia e taquicardia e desconexão de sensor do
paciente: Prioridades: 3 tipos (baixa, média e alta), notificações audível e visual, volumes: 10 níveis
de ajuste (múltiplos tons), silêncio de alarme: ajustável entre 30 à 120 s, exibição de tela totalmente
customizável,  curvas  de  tendências  gráfica  e  tabular  de  72  horas,  autoset  de  alarmes,  modos:
neonatal, pediátrico e adulto, medição automática de PNI. Características técnicas: PNI: Princípio
de  funcionamento:  oscilométrica,  modo  de  medição  automático.  Manual:  uso  medição;  Stat:
medidas consecutivas por aproximadamente 5 minutos. Medição das Pressões Média, Sistólica, e
Diastólica;  modos  de  operação:  manual,  estático,  e  automático,  como  intervalos  de  medições
programável pelo usuário de 1 a 120 minutos com incrementos unitários. Faixa de medidas: Adulto:
10 a 270 mmHg: 10 a 300mHg / Infantil: 10 a 235 mmHg / Neonato: 10 a 135 mmHg / Faixa de
medida do pulso: 20 a 250 bpm / Precisão: +/- 2,5 bpm; Resolução: 1 bpm; indicativo auditivo da
variação  da  saturação.  Ajuste  digital  do  volume;  Apresentação  da  curva  pletismográfica.  Deve
acompanhar  dois  sensores  não  descartáveis  para  adulto/  infantil  e  neonato.  SPO2:  Faixa  de
medição: 0 – 100%; Precisão: +/- 2% (para 80 à 100% SPO2); Resolução 1%. E.C.G: entrada
flutuante,  proteção contra  desfibrilador e aparelhos eletrocirúrgicos com rápida recuperação das
linhas de base. Números de Derivações: 7 (mínimo), sendo estas: D1, D2, D3, aVL, aVR, aVF e



uma precordial; sensibilidade ajustável: 2,5; 5; 10; 20 mm/mV; frequência cardíaca: faixa mínima
para amostragem de FC: 0 a 300 bpm; Resolução de faixa de amostragem: 1 bpm; leitura digital
com 3 dígitos; precisão mínima: +/- 1%. Deve acompanhar: 02 cabos pacientes de 5 vias. Indicação
de  eletrodo  solto;  Rejeição  de  pulso  de  marcapasso  para  contagem  dupla;  Descarga  de
desfibrilador:< sec. Conforme IEC601-2-27. Respiração: Técnica: impedância transtorácica; Faixa
de medição: 1 a 150 resp/min; Precisão: +/- 2 resp/min; Resolução: 1 rpm; detecção e alarme de
apneia com tempo programável 5 a 40 s. Apresentação de curva de respiração. Temperatura: Faixa
de medição: 1C – 49º C; Precisão mínima: +/- 2º C. Resolução: +/- 0,1C. Compatível com a série
YSI 400 para sensores de temperatura. Normas: NBR IEC 60601-1:1994 – NBR IEC 60601-2:
1997;  NBR IEC 60601-2-27-1997 – NBR IEC 60601-2-30:  1997;  NBR IEC 60601-2-49:2002;
ANSI/AAMI EC 13:2002; ANSI/AAMI SP 10. Acessórios: 02 cabos de paciente 5 vias, 02 sensores
nãos descartáveis para adulto/ infantil/ neonato; 01 tubo de pasta de ECG; 02 manguito antialérgico
reutilizável para uso adulto/ infantil/ neonato, 01 mangueira para PNI; 02 sensores de temperatura
superficial; 01 extensão de manguito (3 m); 01 cabo de força de 3 pino (2,5m); 01 cabo terra de
proteção; 02 fusíveis (localizado na gaveta do conector no painel traseiro); 01 manual do usuário.
Alimentação: Rede Elétrica: 110/220v – 50/60 Hz /  Bateria: tipo interna, chumbo – ácido selada,
2.2 amperes/h, duração de 02 horas (bateria com carga plena), sem impressora, recarga interna e
automática.  Dimensões  aproximadas:  258(Larg.)x  210(alt.)x200mm;  Peso  aproximado:  3,5  Kg.
Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de recebimento definitivo.

VALDIZA GOMES DA SILVA
Presidente da Comissão

PAULA CAROLINE GUIMARÃES
Membro da Comissão

ROSECLEIDE CAMPOS DE MIRANDA
Membro da Comissão

GIRLENE NOGUEIRA SARMENTO
Membro da Comissão

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,

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

PROCEDENTE.  O Certame será suspenso por tempo indeterminado para adequações no edital.

Porto Velho, 23 de fevereiro de 2016.

ANTONIO FABRICIO P. DA COSTA
Pregoeiro Oficial de Licitações da Saúde
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