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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 

Ao ilustríssimo Sr. Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Simão. 

 

Processo: Pregão Eletrônico Nº 037/2021 | Processo Nº 928/2021. 

 

Objeto: Aquisição de Equipamentos / Materiais Permanentes destinados as Unidades de Atenção 

Especializada, com Recurso de Emendas Federal nº 29270001 e 40990003, número da Proposta: 

11078.437000/1200-04, Emenda Federal nº 19610011, número da Proposta: 11078.437000/1170-

03, Emendas Federal nº 37210010 e 28340010, número da Proposta: 11078.437000/1180-01, 

atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme Termo de Referência – Anexo 

I, deste edital. 

 

A Empresa CASA HOSPITALAR IBIPORÃ LTDA - ME, CNPJ Nº 10.769.989/0001-56, situada a 

Rua 19 de Dezembro, Nº 1687, Salas 1 e 2, Ibiporã/PR, neste ato representado por Danilo Aparecido 

Daguano Ferreira da Silva, RG Nº 40.271.364-3 e CPF Nº 327.696.738-31, Responsável Legal, abaixo 

assinado, vem com fulcro no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, em tempo hábil, à presença de 

Vossa Excelência a fim de: 

 

IMPUGNAR 
 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 

estritamente vinculada. 

 

§ 2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação 

em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou 

concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese 

em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

Os termos do Edital em referência, que adiante especifica, o que faz na conformidade seguinte: 

 

DOS FATOS 
 

Nobre Pregoeiro e equipe de apoio, inicialmente é importante salientar que a licitação destina-se a 

garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais 

vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 

A presente impugnação pretende afastar do presente procedimento licitatório, exigência feita ao 

disposto no estatuto que disciplina o instituto das licitações, com intuito inclusive, de evitar que 

ocorra aquisições de equipamentos de má qualidade e/ou de baixa procedência, além de evitar 

que ocorra possíveis restrições de competitividade, obstando a BUSCA DA CONTRATAÇÃO 

MAIS VANTAJOSA, senão vejamos: 
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Acontece, contudo, que após examinado rigorosamente as especificações descritas no Anexo I - 

Termo de Referência, constatamos que o descritivo do item 19 (Monitor Multiparamétrico) 

necessita de readequação, pois o mesmo está DIRECIONADO conforme descreveremos abaixo. 

 

Primeiramente, após a análise minuciosa pelo nosso departamento técnico, constatamos que o 

descritivo do item acima citado possuí direcionamento para a marca GENERAL MEDITECH, pois 

todas as especificações dispostas no Anexo I - Termo de Referência foram copiadas fielmente do 

portal. 

 

Além do descritivo do item 19 (monitor Multiparamétrico) ser cópia fiel do portal 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1300782966-monitor-multiparmetros-general-meditech-

g3d-_JM, as mesmas divergências que existem da descrição do equipamento foi copiada e colocada 

para ser publicada no Anexo I – Termo de Referência. 

 

É solicitado que o equipamento seja de referência ao modelo G3D, ação essa que não deve ser 

utilizada, pois direciona o aparelho para uma e única marca/modelo a participar do certame. 

 

Além do mais, ainda existe a seguinte exigência na descrição “Descrição Física: G3A – 353 x 240 x 

181 mm 5,7 Kg – tela 15,0”, cita outro modelo (G3A) que possuí tela de 15 polegadas, sendo que 

no inicio do descritivo o exigido é tela de 12 polegadas. 

 

Essas ações foram simplesmente copiadas do portal acima citado e não analisada fielmente a real 

necessidade do município e de onde será instalado o equipamento. 

 

***Solicitamos respeitosamente que esse descritivo seja revisto, diante da real 

necessidade que o município precisa, onde forem instalados! 

 

Ainda, é solicitado que o Monitor Multiparamétrico possua “Módulo Eletrocardiografia Indutiva 

(ECGI)*: para ELETRODOS INDUTIVOS SEM ADESIVOS”, característica essa, que apenas os 

monitores da marca GENERAL MEDITECH possuem, assim, mais uma vez direcionando o 

equipamento para uma e única marca aceitável. 

 

As informações acima comprovam da onde foi tirado o descritivo, automaticamente direcionando os 

equipamentos e violando o artigo 3º, § 1º, Inciso I, da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 

1.993, restringindo os equipamentos para uma e única marca aceitável. 

 

Acreditamos que o descritivo foi elaborado sem uma real análise técnica, desta forma, viemos 

através desta impugnação auxiliar, comprovar que podemos ajudar da melhor forma possível. 

 

Solicitamos respeitosamente que o descritivo para este item seja revisto com o intuito de tornar o 

certame amplo e concorrente para as demais marcas, adquirindo assim, equipamentos de boa 

qualidade x procedência para atender os necessitados quando necessário, pois se trata de um 

equipamento que monitora e salva vidas! 

 

Conforme previsto em Lei (artigo 40, inciso VII da Lei Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993), o 

julgamento do certame deverá ser claro e mediante a parâmetros objetivos, ou seja, que 
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também para a avaliação e aprovações dos equipamentos exigidos em edital deverá possuir 

parâmetros para uma análise clara, ampla e produtiva ao órgão, assim, resultando em aquisições 

de boa qualidade/procedência para atendimento a pessoas necessitadas. 

 

O intuito da presente impugnação é apenas revisar aqueles aspectos que inferiorizam e/ou 

direcionem os descritivos presentes no Anexo I - Termo de Referência, com a intenção de não excluir 

nenhuma marca, podendo ser participada por mais proponentes, resultando em aquisições de boa 

qualidade x custo benefício. 

 

CONSIDERAÇÕES 
 

Por conta da afirmação acima descrita, solicitamos que o descritivo do item 19 (Monitor 

Multiparamétrico) seja retificado com algumas alterações, para abranger mais marcas para o 

equipamento e para benefícios do órgão em relação a aquisição dos equipamentos, assim sendo, 

oferecemos abaixo uma possibilidade de descritivo para inclusão no Anexo I - Termo de Referência. 

 

Item 19: MONITOR  MULTIPARAMÉTRICO LEITO 

Monitor multiparamétrico com tela integrada de 12 à 15 polegadas com controles e ajustes através 

de tela sensível ao toque. Parâmetros Básicos pré-configurados ou disponíveis através de módulo. 

Possibilitar monitoração de no mínimo 12 curvas em tela para pacientes adulto, pediátrica e 

neonatais. Possuir um temporizador para contagem de tempo em minutos e segundos. 

Armazenamento de no mínimo 24 horas de tendências gráficas e numéricas com revisão dos valores. 

Apresentar retrospecto de uma derivação de ECG em “full- disclosure”. Capaz de realizar aquisição 

de ECG de 12 derivações e imprimir o exame. Apresentar monitoração remota de outros monitores 

(mínimo vinte) integrado à rede para supervisão de outro paciente. Possibilidade de uso através do 

controle remoto. Ajustes de limites de alarmes para todos os parâmetros. Deve se conectar à rede 

do hospital (obrigatoriamente). Capacidade de comunicação com outros dispositivos médicos, 

monitores hemodinâmicos, ventiladores, etc. Bateria recarregável com autonomia mínima de 45 

minutos. Características técnicas mínimas dos parâmetros: ECG: 3, 7 ou 12 derivações. Faixa de 

leitura da Frequência Cardíaca: 30 a 300bpm; Padrão de cores dos cabos de ECG: - Somente será 

permitido padrão IEC. Respiração (impedância): Faixa de leitura: 0 a 150rpm; Oximetria de pulso: 

Tecnologia de baixa perfusão nos padrões: Nellcor, Bluepro ou Masimo SET. Deve apresentar a 

curva pletismográfica com o respectivo valor numérico; Deve apresentar faixa de leitura de 1 a 

100%; Medição de pulso: 30 a 300bpm; Pressão Não Invasiva: Faixa de medição de 10 a 270mmHg; 

Temperatura: Deve ter a possibilidade de medir ao menos 02 temperaturas; Faixa de medição de 0 

a 45ºC. Pressão Invasiva: 2 pressões invasivas, habilitado para calibração simultânea; Faixa de 

medição: -40 a 300mmHg; Possuir tecnologia para medição de PPV/VPP  (Variação da Pressão de 

Pulso/Delta PP). Possibilidade de expansão para uso simultâneo de até 07 pressões invasivas; 

Capnografia: Messuração de EtCO2 através do método mainstream / fluxo principal; Para pacientes 

adultos, pediátricos e neonatos; Alarmes audiovisuais de todos os parâmetros monitorados com 

limites ajustáveis manual ou automaticamente. Débito Cardíaco Contínuo: Deve usar uma das 

seguintes tecnologias - PICCO , FLOTRAC , SOFTWARE PRÓPRIO ou através de interface com outros 

monitores; Deve aceitar também Débito Cardíaco por termodiluição; BIS (Índice Bispectral): Deve 

permitir monitorização de BIS (índice bi espectral) em 2 canais; Faixas de medidas: BIS (índice bi 

espectral) mínimo de 0 a 100 SQI (índice de qualidade do sinal) mínimo de 0 a 100% SEF (Frequência 

de borda espectral) mínimo de 0,5 a 30Hz SR (taxa de supressão de sinal) mínimo de 10, 15 e 30s. 
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Deve permitir a detecção de impedância do sensor. Transmissão Neuromuscular – TNM.  

Estimulação: Controle de estímulo do módulo TNM com  teclas no dispositivo e em teclas virtuais no 

monitor; Operar 5 modos de estimulação: Single, TOF (Train Of Four), DBS, TET,PTC (Post Tetanic 

Count); Corrente de estímulo: 0 a 60 mA ±30% (no pico); Intervalo selecionável: incrementos de 1 

Ma; Sensor de temperatura: 20,0 a 42,5 °C ±0,5 °C; EEG: Possibilidade futura de inclusão de módulo 

de EEG com no mínimo 08 (oi) canais; É imprescindível para economicidade da instituição que o 

monitor já venha pré configurado ou que acompanhe os módulos para monitorização de ECG, 

respiração por impedância, SpO2, PNI (pressão não invasiva), Frequência de Pulso, 02 temperaturas, 

Pressão invasiva, Capnografia Mainstream, Débito Cardiaco Contínuo, Débito Cardíaco por 

Termodiluição, BIS e TNM/TOF. 

Acessórios que acompanham o equipamento: 01 Cabo de ECG de 5 vias (padrão IEC); 01 pré-

cabo de ECG (cabo tronco); 01 Sensor de Temperatura tipo disco pele; 01 Sensor de SPO2 tipo clip, 

reutilizável, tamanho infantil/adulto; 01 pré-cabo de SPO2 (cabo tronco); 01 Mangueira de ar para 

messuração de PNI, tamanho adulto; 01 bateria recarregavel; 01 Cabo de alimentação para rede 

elétrica ABNT. Os equipamentos devem ter registro na ANVISA – Ministério da Saúde; Garantia 

mínima de 24 meses para equipamentos e todos acessórios. 

 

DO DIREITO 
 

Conforme acima citado, diante da Lei do artigo 40, inciso VII da Lei Nº 8.666, de 21 de Junho de 

1993), o julgamento do certame deverá ser claro e mediante a parâmetros objetivos, ou seja, 

que também para a avaliação e aprovações dos equipamentos exigidos em edital deverá possuir 

parâmetros para uma análise clara, ampla e produtiva ao órgão, assim, resultando em aquisições 

de boa qualidade/procedência para atendimento a pessoas necessitadas. 

 

Vejamos, artigo 40, inciso VII da LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, vejamos: 

 

Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição 

interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de 

que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem 

como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 

 

VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos. 

 

Como por regra e legalidade, se torna vedado as condições que restrinjam a participação dos demais 

fornecedores, ainda, que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 

da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável. 

 

Desta forma, vejamos, Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1.993: 

 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 

seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
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administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 

são correlatos. 

 

§ 1º 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, inclusive nos casos de sociedades 

cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou 

domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 

específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei 

no 8.248, de 23 de outubro de 1991. 

 

Reiteramos, que o intuito da presente impugnação não é atrapalhar o certame e nem direcionar 

exclusivamente a uma única marca, e sim, a revisão das especificações contidas para a melhoria 

dos equipamentos e garantia de uma aquisição adequada para o valor de referência que 

administração pode pagar. A aquisição de boa qualidade x custo benefício é enriquecedora para 

administração, tendo a certeza que a verba pública disponível para certas aquisições estará sendo 

bem aproveitadas e que quando um paciente precisar terá equipamentos de boa qualidade e 

procedência prontas para lhe salvar. 

 

DO PEDIDO 
 

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com efeito para 

determinar-se a republicação do Edital, escoimado do caráter vicioso apontado, reabrindo se o prazo 

inicialmente previsto, conforme § 4º, do Art. 21, da Lei Nº 8.666/93. 

 

Espera a impugnante seja a presente manifestação acolhida e provida in totum, a fim de que se 

corrijam os vícios do Edital, permitindo assim a participação de várias empresas do segmento, o que 

possibilitará uma melhor competitividade, trazendo benefícios a esta Administração. 

 

Nestes Termos, 

P. Deferimento 

 

Ibiporã/PR, 30 de Novembro de 2021. 

 

 

 


