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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: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS 
MÉDICO - HOSPITALARES LTDA 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 18/01/2018, às 16hs53min a Secretaria da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP recebeu o 
pedido de impugnação ao edital de licitação em epígrafe, através do e-mail compelpmc@gmail.com, 
tempestivamente.  
 
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 
Em sede de preliminar, o Pregoeiro ressalta que ora a peticionante não atendeu ao pressuposto para que 
se proceda à análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à 
Impugnação ao Edital ante a Administração Pública. Diante do exposto, a presente petição será 
respondida como esclarecimento. 
 
Subitem 14.8 do edital: 
 

14.8 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados após os respectivos 
prazos legais e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado 
no processo para responder pelo proponente, nem impugnações e recursos enviados por fax 
ou e-mail.  

 
DOS FATOS 
 
Insurge-se a impugnante GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA 
EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES LTDA, em síntese, que:  
 
 DESMEMBRAMENTO DO LOTE 

No descritivo técnico do edital é solicitado nos LOTE 33 e 44 composto por equipamento de Monitor e 
Ventilador Pulmonar. 

Encontra-se a irregularidade editalícia, entretanto, perfeitamente sanável por parte de Vsa. Sas. Da forma 
como consta, somente as empresas que tenham TODOS os produtos constantes do lote, poderão participar 
deste certame. 

Nesse sentido, outras grandes empresas fabricantes e fornecedoras dos outros equipamentos descritos no 
mesmo lote e que pretendem participar deste certame serão prejudicadas, e o tão consagrado princípio da 
isonomia será ferido. 

Não restam dúvidas que a GE, empresa notória neste segmento, também está apta a oferecer os 
equipamentos objeto deste pregão. 

Assim, caso seja a vontade desta digníssima Administração obter todos os equipamentos descritos no 
Anexo l, basta desmembrar o lote do edital, redigindo-o de maneira que todas as empresas interessadas em 
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participar do certame, possam apresentar suas propostas ou seja, desmembrar em um item composto 
somente do Monitor e Ventilador Pulmonar. 

DESCRITIVO TÉCNICO 

Lote 44 Item 91 

EDITAL SOLICITA' BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 120 
MINUTOS; 

ALTERAR PARA: "Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 85 min."; 

JUSTIFICATIVA: 
 
SISTEMAS DE EMERGÊNCIA 
 
 
Nos EAS existem diversos equipamentos eletro-eletrônicos de vital importância na sustentação de vida dos 
pacientes, quer por ação terapêutica quer pela monitoração de parâmetros fisiológicos. Outro fato a ser 
considerado diz respeito à classificação da norma NBR 5410 quanto à fuga de pessoas em situações de 
emergência, enquadrando essas instalações como BD 4 (fuga longa e incômoda). Em razão das questões 
acima descritas, estas instalações requerem um sistema de alimentação de emergência capaz de fornecer 
energia elétrica no caso de interrupções por parte da companhia de distribuição ou quedas superiores a 
10% do valor nominal, por um tempo superior a 3s. A NBR 13.534 divide as instalações de emergência em 
3 classes, de acordo com o tempo de restabelecimento da alimentação. São elas: 

Classe 15: Equipamentos eletro-médicos utilizados em procedimentos cirúrgicos, sustentação de vida (p. 
ex. equipamentos de ventilação mecânica) e aqueles integrados ao suprimento de gases devem ter sua 
alimentação chaveada automaticamente para a fonte de emergência em no máximo 15 s, quando a rede 
elétrica acusar queda superior a 10% do valor nominal por um período superior a 3 s devendo garantir o 
suprimento por 24 horas.  

Solicitamos alteração das características em acima citada para ampliar o número de competidores ou nos 
permitir participar com equipamentos similares com o mesmo desempenho. 

(...) 

DO PEDIDO 
 
Diante de todo o exposto, de modo a possibilitar a ampliação do numero de licitantes e consequentemente o 
alcance da melhor proposta ao Poder Publico, requer seja realizada a modificação do instrumento editalício 
do presente certame nos termos expostos na presente Impugnação, como correta medida de direito. 
 
 
DO JULGAMENTO 
 
 
A rigor, o agrupamento de vários itens num mesmo lote não compromete a competitividade do certame, 
desde que várias empresas, que atuam no mercado, apresentem condições e aptidão para cotar todos os 
itens, resultando em considerável ampliação da competitividade, gerando, consequentemente, inúmeras 
repercussões positivas num processo de licitação pública, dentre estas, a de aumentar a probabilidade de a  
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Administração Pública firmar contrato mais vantajoso, haja vista que ela recebe mais propostas, beneficiando 
a eficiência em contratos administrativos. 
 
Importante ainda salientar que, esta Administração pretende adquirir equipamentos que no seu contexto 
geral são da mesma natureza, além do mais, trata-se de processo ser totalmente montado com base em 
Emendas Parlamentares e os seus itens cadastrados , assim como a sua especificação do lote 44 item 01, 
estão de acordo com o descritivo estabelecido pelo Ministério da Saúde, não podendo realizar alterações do 
padrão Ministerial. 
 
DA DECISÃO 
 
Face ao exposto, a Comissão Setorial Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina e nos 
dispositivos das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8666/93, resolveu conhecer da impugnação apresentada pela 
empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO - 
HOSPITALARES LTDA, para no mérito e julgar IMPROCEDENTE a presente impugnação. 
 
 
 

É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 22 de janeiro de 2018. 
 
 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 

 
 

Ana Paula Souza 
Silva 

Presidente/Apoio 

 
 

 
Christian Moraes 

Pinheiro 
Pregoeira 

 
 

 
Jussara Souza 

de Oliveira 
 Apoio 

 
 
 

Ana Carla 
Costa Paim 

Apoio 

 
 
 

Maria José 
Nery Costa  

Apoio 

 
 

 
Diego Manoel Oliveira 

da Paixão 
Apoio 

 


