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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

PREGÃO N.º 006/2018 (ELETRÔNICO) – COMPEL 

 

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e materiais diversos, para atender as Unidades de 

Saúde do Município de Camaçari-BA. 

 

IMPUGNANTE: OPUS BIOMEDICA COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA 

 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

No dia 18/01/2018, às 09h15min, a Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP recebeu o pedido de impugnação 

ao edital de licitação em epígrafe, tempestivamente.  

 
PRELIMINARMENTE 

 

Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora impugnante atendeu ao pressuposto para que se proceda à análise do 

mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à representação da empresa ante a 

Administração Pública.  

 
DOS FATOS 

 

Insurge-se a impugnante em breve síntese que: 
 
I. DIRECIONAMENTO DE MARCA 

Em face do presente Edital, no que se refere ao descritivo do Desfibrilador Externo Automático –DEA: 

 

Lote 18 o que impede que a Administração Pública conte com o maior numero de propostas para, dentre estas, 

selecionar a mais vantajosa, pois, da forma que se encontra, reduzirá a quantidade de licitantes capazes de fornecer o 

objeto licitado, direcionando o presente certame para uma única proponente.  

 

E ainda diz: I. Como se sabe, o objetivo de todo e qualquer processo licitatório é, dentre um leque de propostas, 

selecionar a mais vantajosa para a Administração Pública. 

 

• Baterias descartáveis (não recarregáveis) de longa duração que permitam executar no mínimo 300 

choques em carga máxima ou com autonomia de até 5 anos em modo espera. 

• Sinal sonoro que auxilie o socorrista no ritmo das compressões cardíacas 

• Kit contendo, luvas descartáveis, máscara protetora de RCP 

 

Os itens descritos acima não permitem a participação de outras marcas, com os “termos” indicados em Edital. Já que, 

somente o equipamento ZOLL AED PLUS atende as exigências da forma que se apresenta. 
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Mantida essa exigência, haverá exclusão de empresas líderes de mercado, restringindo-se veementemente a 

concorrência, resultando em uma considerável diminuição de lances e propostas, ensejando em um preço superior 

àquele que seria adjudicado, caso prevista a ampliação da disputa. 

 

II.DO DIREITO: 
 

II.I. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE: 

(...) 
 

Pode-se notar que o descritivo apresentado mostra-se totalmente prejudicial à Administração Pública, não agindo o 

administrador de forma razoável, nem muito menos com senso de justiça, o que não é de seu costume, vindo a 

prejudicar a participação do maior número de licitantes, ofertando propostas com preços variadas. 
 

II.II. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E A LEGALIDADE: 
 

A própria Lei das Licitações traz em seus bojos dispositivos que vedam a prática de atos atentatórios à igualdade 

entre os competidores, impedindo os agentes públicos de "admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo 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" (art. 30 S 1 0 1), ou 

mesmo estabeleça "tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer 

outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras" (art. 30 S 1 0 II)  

Logo, este órgão público deve entender que o descritivo apresentado restringe/frustra o caráter competitivo deste 

certame, podendo incidir na responsabilidade pessoal do servidor, sem embargo de outras sanções cabíveis, nas 

esferas penal, cível e administrativa. 

III. A DESPROPORCIONALIDADE DO PRAZO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS: 

Infere-se do anexo I - DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DESTE CERTAME, do, o contratado terá o prazo de entrega de 

apenas 10 (dez) dias, contados a partir da data de recebimento da nota de empenho ou documento equivalente 

previstos na contratação. No entanto, há de se ter em mente que o prazo estabelecido no edital é por demais 

exíguos, o que impede que o licitante vencedor entregue os equipamentos naquele prazo. 

Nesse contexto, infere-se que o prazo para entrega dos produtos mencionados no dispositivo acima descrito é 

manifestamente contrário ao princípio da razoabilidade, inerente à atuação do Poder Público, conforme art. 37 da 

Constituição Federal. 
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Isso porque, os equipamentos fornecidos pela impugnante são aparelhos de alta complexidade- sendo certo que tais 

produtos não são fabricados para armazenamento em "estoque para pronta entrega", dada a tecnologia envolvida e 

os custos operacionais para elaboração dos mesmos. 

 

Saliente-se, ademais, que o inciso II, do art. 73, da Lei n o 8.666/93 estabelece o seguinte: 

 

Art. 73 - Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

I - Em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias 

da comunicação escrita do contratado. 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, 

ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais, observado o disposto no art.69 desta Lei. 

 

Il - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos: 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da 

conformidade do material com a especificação; 

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade 

do material e consequente aceitação. 

DO PEDIDO 

 

A impugnante requer:  

 

Diante todo exposto e provado, requer seja a presente Impugnação julgada procedente, retificando todo o descritivo 

do equipamento licitado, acabando com o direcionamento do instrumento convocatório e prazo de entrega dos 

equipamentos inexequível, proporcionando o tão importante caráter competitivo do certame. 
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DO JULGAMENTO 

 

Quanto ao mérito, cumpre esclarecer que por se tratar de Repasse Federal através das Emendas Parlamentares de nº 
11432.780000/1160-01; 11432.780000/1160-02; 11432.780000/1160-04 e 11432.780000/1150-01, o Sistema de 
Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais – SIGEM do Ministério da Saúde, automaticamente o 
sistema já disponibiliza através da Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes todas as informações 
e descrições técnicas dos equipamentos, sem interferência alguma do órgão solicitante. 
 

Informamos também, que dentre vosso questionamento verificou-se que após realizarmos consultas em sítios 
especializados foi constatado que varias marcas dentre elas as marcas Heartsine, Ecafix, Dea Isis, também oferecem 
a mesma tecnologia questionada pela empresa, não estando restrita somente ao equipamento ZOLL AED PLUS, como 
alega a impugnante.  
 

Portanto, certos de que o objeto em questão atende as necessidades de demanda do município, e, além do mais, o 
próprio Ministério da Saúde é quem disponibiliza as descrições técnicas dos equipamentos, e por este motivo, optamos 
pela permanência das especificações do item ora questionado (Desfibrilador Externo Automático - DEA) no processo 
licitatório.  
 

 
Em relação ao prazo de entrega, inicialmente, cumpre ressaltar que a estipulação do prazo para entrega do objeto é 
uma discricionariedade da Administração, que o fará conforme suas necessidades, considerando a prática do mercado 
e visando sempre o interesse público. No intuito de ampliar a competitividade e a participação de empresas 
interessadas no certame, neste sentido, concede razão ao impugnante, devendo ser retificado o Edital, alterando o 
prazo de entrega do objeto para 30 (trinta) dias, contados a partir da data de recebimento das notas de empenho ou 
documento equivalente. 
 

DA DECISÃO 

 
Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina e nos dispositivos das 
Leis Federais n.º 10.520/02 e 8.666/93, resolve conhecer da impugnação apresentada pela empresa OPUS 
BIOMEDICA COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA para no mérito julgar PROCEDENTE EM 
PARTES, realizando a devida alteração no prazo de entrega e mantendo as especificações do Lote 18. 

 
  

É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 22 de janeiro de 2018. 
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