
 
 

 

ILUSTRISSIMO (A)  SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

PODER EXECUTIVO 
 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N˚ 055/2022-SESMA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0205001/2022-SESMA 

 
KSS  COMÉRCIO  E  INDÚSTRIA  DE  EQUIPAMENTOS  MÉDICO  LTDA,  inscrita  

sob CNPJ/MF sob n.º 79.805.263/0001-28, com sede e foro jurídico em São José dos Pinhais 

PR, na Rua Castro, 29 Cruzeiro, CEP 83010-080, vem por meio de seu Sr. Ricardo Carvalho, 

Brasileiro, Casado, residente à Rua Jean Jacques Rousseau nº 152, Bairro Aristocrata, São José 

dos Pinhais-PR, portador da cédula de Identidade RG nº. 5.430.580-0 SSP/PR e CPF/MF sob nº. 

873.087.209-00, com fulcro no artigo 41 da Lei 8.666/1993, artigo 18 do Decreto 5.450/2015 e 

artigo 24 da Lei 10.024/19, vem a respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, apresentar 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL supra mencionado, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: 

 

I. DA ADMISSIBILIDADE 

 

Segundo o Artigo 41 da Lei de Licitações – Lei nº 8.666/1993 prevê em seu § 1º o prazo 

legal e os legitimados para interposição da impugnação ao edital: 

 

Artigo 41, § 1º: Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de 
licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o 
pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes 
de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 
3 três dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113. (grifos) 

 

Com base no Artigo 24, do Decreto Lei 10.024/19, que regulamenta o pregão eletrônico, 

informa que: 

Art. 24.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por 
meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data 
fixada para abertura da sessão pública. 
§ 1º  A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado 
pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a 
impugnação no prazo de dois dias úteis, contado do data de recebimento da 
impugnação. 
§ 2º  A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
§ 3º  Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data 
para realização do certame. 

 

Logo, a impugnante não só é parte legítima para o ato, como também o pratica 

tempestivamente. Portanto, a presente impugnação deverá ser recebida pelo Pregoeiro Oficial e 

sua equipe de apoio para que, na forma da lei, seja admitida, processada e, ao final, julgada 

procedente, nos termos do requerimento. 



 
 

 

De toda sorte, é poder-dever do Administrador Público conhecer e rever, de ofício, 

aqueles atos administrativos que afrontem a legislação pátria, portanto, a presente impugnação 

deverá ser recebida pelo Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio para que, na forma da lei, seja 

admitida, processada e, ao final, julgada procedente, nos termos do requerimento. 

 

II. DA MOTIVAÇÃO IMPUGNATÓRIA 

 

Foi dado a devida publicação ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022; 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0205001/2022, cujo objeto “Aquisição de equipamentos 

ortopédicos para instalação de sala cirúrgica no Hospital Geral de Altamira São Rafael, para 

atender a parceria celebrada pela Prefeitura Municipal de Altamira/Secretaria Municipal de Saúde 

com o Governo do Estado do Pará/Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPA”. 

Passamos a informar que esta impugnação tem a finalidade de ampliar a disputa dentro 

do certame, cujo a fundamentação balizar a compra pública no Princípio da Eficiência, sem ferir 

os Princípios da Isonomia e da Razoabilidade, aos quais serão mantidas, se houver a devida 

abertura de melhorias no item, uma vez que não diminuirá a qualidade do produto a ser adquirido 

muito menos restringir a competitividade entre os participantes, além de garantir a segurança na 

compra deste equipamento. 

A licitação é o instrumento de seleção que a Administração Pública se utiliza, objetivando 

obter a proposta mais vantajosa aos seus interesses, é certo que o sentido de “vantajosa” não é 

sinônimo de mais econômica financeiramente, já que, a licitação busca selecionar o contratante 

e a proposta que apresentem as melhores condições para atender a reclamos do interesse 

coletivo, tendo em vista todas as circunstancias previsíveis (preço, capacitação técnica, 

qualidade etc). 

 

III. DA RESPONSABILIDADE DO AGENTE PÚBLICO 

 

A Lei de Improbidade Administrativa – Lei nº 8.429/02, tem um conceito abrangente de 

agente público e define como autores dos atos de improbidade o agente público e terceiros, a 

saber: 

Art. 2º Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que 
exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 
mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo 
anterior. 
 
Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, 
mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de 
improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta (BRASIL, 
2002). 

 



 
 

 

A improbidade administrativa instituída no ordenamento jurídico por intermédio da Lei nº 

8.429/92, orientando a conduta do Estado, como figura democrática de Direito perante a 

sociedade no que diz respeito as atitudes para as prestações estatais. Função do Estado, 

mediante ações de seus agentes públicos, é velar pelo bom funcionamento da Administração 

Pública, seja na forma direta ou indireta, pois desconsiderando a personalidade física, o agente 

público estaria representando o Estado, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. 

Independente de acordos ou termo de compromisso firmada entre entidades como 

Ministério da Saúde, em âmbitos superiores, é dever do agente público extrair as melhores 

condições para adequar-se as realidades de compras do ente requerido, em sua plena 

satisfação, não perfaz quanto lhe é conferido especificações e exigências pré definidas, cabendo 

a administração pública interessada, verificar, analisar e disponibilizar o descritivo técnico 

anterior à aprovação, precavendo que eventuais empresas frustrem a contratação futura por não 

serem tecnicamente aptas a execução do ofertado. 

O descritivo previsto no plano de trabalho do Ministério da Saúde ou órgão competente 

não afasta a responsabilidade do agente administrativo em analisar a necessidade do requerente 

com relação ao descritivo do termo de referência, devendo acolher tempestivamente 

impugnações e esclarecimentos, analisando os pontos abordados e se houver descritivo técnico 

além de sua competência, repassar ao interessado os argumentos citados, provendo parecer 

técnico para assim informar aos proponentes de sua decisão.  

 

IV. DO ITEM A SER REVISADO 

 

O específico preterido, é necessário informar que existe possibilidade de alterações, 

contidas nos descritivos dos itens, sem ocasionar direcionamento, proporcionando uma aquisição 

de qualidade e custo-benefício, baseado no Princípio da Impessoalidade, conforme serão 

expostos. 

 

Descritivo a revisar: 
Item 02 - MESA CIRÚRGICA COM TRAÇÃO. Caracteristicas técnicas mínimas: idealizada para 
a utilização do arco “C” através do movimento deslizante do leito com finalidade de permitir ampla 
diversidade de procedimentos cirúrgicos, proporciona movimentos suaves e precisos do leito, por 
meio de motores de funcionamento absolutamente silenciosos. Possui sistema de emergência 
de acionamento automático para casos de falta de energia. Tampo confeccionado em polímero 
reforçado com réguas laterais em inox para fixação dos acessórios. Base em T, confeccionado 
em aço 1020 com pintura eletrostática a pó e revestimento em chapa de aço inoxidável. 
Movimento do leito deslizante (350mm), trendelenburg (26º), reverso de trendelenburg (29º), 
elevação (min.800mm/máx. 1000mm), lateral esquerda e direita 21º cada lado) dorso (baixo 
15º/cima 65º); pernas (baixo 90º/cima 35º), horizontal, semiflexão da perna e coxa, flexão 
abdominal semissentado, sentado, para operação da tireoide, extrema lordose e renal (90mm). 
Proporcionada por manivela removível localizada na lateral da mesa. Cabeceira movimento 



 
 

 

manual através do sistema de cremalheira. Pernas: apoio de pernas bipartido removível com 
sistema de regulagem pneumática e movimentos de rotação, acionados manualmente, facilitando 
a utilização em videolaparoscopia. Acessórios fornecidos: arco de narcose. Suporte para braço 
articulado em PU. Colchonete em espuma. Acessórios opcionais: suporte laterais; suporte de 
ombros. Suporte para écran (porta cassete). Suporte para cirurgia de braço e mão. Suporte para 
braço triplo ajuste. Suporte para braços em MDF. Suporte para bandeja instrumental. suporte 
para joelhos(artroscopia/menisco). Suporte para soro. Suporte para crânio tipo mayfield. Suporte 
para crânio tipo ferradura. Porta-Coxa: infantil, adulto e obeso. Bacia para líquido. Munhequeira 
Piseira inteira. Cinto para fixação de paciente (correia). Kit Proctologia; kit parto; kit obesidade; 
kit ortopédico (membros superiores e inferiores). Cabeceira duplo estágio; cabeceira pequena; 
colchonete em PU; colchonete e visco-elástico sem costura; bota para vídeo-cirurgia. Além de 
diversos suportes em gel/polímero nos tamanhos pequenos/médio/grande. Dimensões C (útil do 
leito) 2000mm l. (útil do Leito) 500mm L. Total do leito- com guias laterais e porta 
acessorio760mm. Altura (sem colchonete) min 800mm e máxima 1000mm, altura (com 
colchonete) mínima 880 mm a máxima 1080 mm. Tensão bivolt 127/220v. capacidade de carga 
máxima 220 kg. Peso liquido sem acessório 220kh. Equipamento classe1, tipo B, grau de 
proteção 1 PX4. Conformidade com as normas NBR. 01 kit para uso cirúrgico ortopédico, 
possibilitando movimentos amplos, auxiliados por rodízios colocados nas extremidades das 
barras. Corrediças em aço inoxidável. Tração dos membros superiores e inferiores com sistema 
de corrediças que permitem o menor esforço a redução de fraturas. Fixação dos pés através de 
sapatos (botas) com movimentos lateral, dorsal e plantar. 01 jogo de colchonetes injetado em 
poliuretano, leve e de fácil manipulação, impermeável sem nenhum tipo de costura ou 
revestimento biocompatível, não irritante e não alérgico. 
 
Item 05 - FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR 3 BULBOS SEM EMERGÊNCIA: Construídos em aço 
tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em epóxi à 250º célsius com 
acabamento em poliestireno de alto impacto. Sistema de iluminação de 03 lâmpadas, distribuídas 
uniformemente de modo que proporcionem ao usuário um equipamento completo e sem sombras 
causadas pela interposição dos raios ou da cabeça do profissional, e capazes de atingir o uso 
esperado para sua aplicação. Controle por membrana fixada ao gabinete principal com teclas em 
sete níveis de ajustes de intensidade luminosa (0 a 100%); Haste e braço giratório que permite 
um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento. Centralização do foco através de 
manopla removível e autoclavável permitindo maior higienização e assepsia quanto ao manuseio 
do equipamento. Rodízios em material resistente permitem uma grande mobilidade até dentro de 
ambientes pequenos. 
 

a) TEOR DO EDITAL 

 

Inicialmente em breve análise ao edital e teor do anexo I é solicitado em seu teor entrega 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias: 

 

5. FORMA DE ENTREGA E CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO DO OBJETO 

5.1 – O objeto do presente termo de referência será entregue em até 15 (quinze) 

dias, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 

Altamira/PA; (grifo nosso) 

 

Por se tratar de foco cirúrgico e mesa cirúrgica, é um equipamento que demanda tempo 

para a fabricação e disponibilização do produto, que, somente após todas as etapas concluídas 

da fabricação, revisão, calibração e liberação é possível o encaminhamento e instalação na 



 
 

 

unidade requisitante (caso haja). Esta tramitação demora em média o período máximo de 30 

(trinta) dias úteis, sem causar sansões e multas devido a possíveis atrasos na entrega. 

Solicitamos então, a dilatação de período de entrega deste item para até 30 (trinta) dias úteis 

para a conclusão de todo o trabalho de entrega e instalação (caso necessário). 

Outro aspecto que despertou dúvidas é em relação ao solicitado no disposto 16.2.1.1 do 

edital: “Certidão Especifica, a qual é emitida pela Junta Comercial ou órgão competente, a 

qual deverá ser apresentada com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da 

abertura do presente certame; a) Esta certidão se faz necessária, por que relaciona todos 

os documentos com número de protocolos (número de registros) registrados na Junta 

Comercial ou órgão equivalente. A Certidão Especifica constitui-se de relatos dos 

elementos constantes de atos arquivados que se pretende ver certificados no órgão 

competente. Através desta certidão serão certificadas as informações constantes, 

seguidas das referências aos respectivos atos, números e datas de arquivamentos dos 

documentos, por isso tal documento poderá ser solicitado em diligencia neste certame, 

para que seja apurado todos os arquivamentos tanto em relação á alteração contratual, 

bem como balanços, etc.”.  

No caso da Junta Comercial do Estado do Paraná, há um padrão de solicitação, onde é 

necessário a inserção de pelo menos três informações para a devida emissão de certidão 

específica conforme orientação retirada do site da JUCEPAR (Junta Comercial do Paraná), em 

https://www.juntacomercial.pr.gov.br/servicos/Servicos/Certidoes/Solicitar-Certidao-Especifica-

4n3n5zNZ acesso em 25 de julho de 2022: 

 

Serviços Certidões 
Solicitar Certidão Específica 
 
O que é 
A Certidão Específica é o documento que traz dados registrados pelas empresas na Junta Comercial. 
 
Exemplos de certidões específicas: 
 
Pessoa Jurídica 
a) Participação Societária: informa se uma pessoa jurídica é sócia de empresas registradas na Junta 
Comercial 
b) Existência de empresa: se uma empresa está registrada na Junta Comercial. Em caso de não estar 
registrada, será fornecida uma Certidão Negativa 
c) Específica a definir: é possível definir até três informações em cada certidão (exemplo: período 
em que determinado sócio fez parte da empresa ou data em que saiu da sociedade ou ainda 
endereço anterior da empresa, entre outras) 
d) Específica de Livros: informa a relação dos Livros Mercantis registrados pela empresa 
e) Específica de Armazéns Gerais: traz informações cadastrais de empresas de Armazéns Gerais 
 
Pessoa Física 
a) Existência de empresas em nome de Pessoa Física e/ou participação em empresas: informa se uma 
pessoa é sócia ou titular de empresas registradas na Junta Comercial 
b) Leiloeiros e Pregoeiros: traz a situação cadastral dos Leiloeiros Oficiais registrados na Junta Comercial 

https://www.juntacomercial.pr.gov.br/servicos/Servicos/Certidoes/Solicitar-Certidao-Especifica-4n3n5zNZ
https://www.juntacomercial.pr.gov.br/servicos/Servicos/Certidoes/Solicitar-Certidao-Especifica-4n3n5zNZ


 
 

 

c) Tradutores Juramentados: informa a situação cadastral dos Tradutores Juramentados registrados na 
Junta Comercial 
 
Como solicitar 
No portal Empresa Fácil, use a opção Solicitar Certidões. Você precisará ter uma conta gov.br. Caso não 
tenha, crie uma; 
Informe os dados solicitados, emita e pague o boleto; 
Após o pagamento, acompanhe o processo de emissão e faça o download quando a certidão estiver 
liberada. 
Em caso de dúvidas no preenchimento, consulte o passo a passo. 
 
O que diz a lei 
A Lei Federal 8.934/94 dispõe sobre Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras 
providências. 
O Decreto 1800/96 regulamenta a Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o Registro 
Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências. 
A Instrução Normativa DREI nº 81/2020 dispõe sobre as normas e diretrizes gerais do Registro Público de 
Empresas, bem como regulamenta as disposições do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996. 

 

A Certidão Simplificada já supriria a necessidade de verificação da última alteração que a 

empresa possui, que caso consolidada, informa a situação total da empresa inclusive os atuais 

sócios no momento do certame conforme exemplo: 

 

 

Caso o objetivo é saber a atual situação da empresa licitante, somente a solicitação da 

Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial já é suficiente para sanar este objetivo. Caso 

contrário, e ainda assim este órgão manter a exigência da Certidão Específica, gentileza nos  

 

b) MESA CIRÚRGICA 

 

É necessário informar para esta ilibada Autarquia que existem ausências de informações 

cruciais que qualificaria o produto desejado, dando legitimidade aos itens pretendidos, 

entendemos haver um grau de complexidade na aquisição de equipamentos deste calibre, porém 

o certame deve manter o Princípio da Isonomia e Impessoalidade, além de proporcionar a compra 

mais econômica, segura e eficiente. 

O descritivo solicita para o item 02, entre outras exigências, para o item Capacidade de 

carga mínima de 220 kg, é necessário informar para esta ilibada Autarquia que, para qualificar 

o produto que será adquirido e dar segurança para aos usuários, é necessário solicitar uma 

capacidade de carga,  garantindo sustentabilidade na carga que poderá advir de usuários com 

peso mais elevado, principalmente na utilização de cirurgias de procedimentos solicitados em 

edital, visto a necessidade que o equipamento suprirá, além de possuir fabricantes que possuem 



 
 

 

Mesas Cirúrgicas com a capacidade de carga de no mínimo de 300 kg em todas as posições 

e movimentações a exemplo das empresas KSS, BARRFAB, BAUMER, DRÄGER, e demais 

não citadas, sem interferir na ampla competitividade, atendendo ao interesse de uso coletivo do 

equipamento.  

A solicitação de carga mínima de 300 kg em todas as posições e movimentações não 

interfere na competição, pelo contrário, garante a aquisição de um equipamento seguro para seus 

usuários (pacientes, médicos e enfermeiros), pois não há dúvida em relação à capacidade de 

carga no momento da utilização, principalmente onde é possível perceber que há mais de uma 

marca que atende este patamar sem confundir ou adquirir o equipamento que não atenda todo o 

público interessado. 

É importante notar que para um processo com características similares a esta aquisição 

(conforme demonstrado abaixo), é nítida a necessidade de alterar a solicitação da carga mínima 

para uma compra deste calibre, visto que, devido ao atendimento da demanda deste órgão o 

mais seguro a exigir é uma carga de pelo menos 300kg:  

 

 

Na movimentação do deslocamento longitudinal da mesa cirúrgica, é ideal a solicitação 

de deslocamento elétrico acionado por controle remoto, sem intervenção e/ou preparação 

manual longitudinal do tampo para ambos os lados (dorso), possuindo a funcionalidade de 

um equipamento com deslocamento elétrico completo, não necessitando a remoção do paciente 

ou dos acessórios (inversão de perneira/cabeceira) para a preparação manual do equipamento, 

garantindo a segurança e agilidade no momento da cirurgia, justamente por ser um 

equipamento de aquisição para atender o centro cirúrgico. Assim como na capacidade de 

carga, há fabricantes que já dispões de tecnologia onde esta funcionalidade é efetuada com a 



 
 

 

utilização do controle remoto, auxiliando no momento da cirúrgia, sem ocorrer desgaste dos 

equipamentos complementares (cabeceira/perneira), pois na funcionalidade de deslocamento 

elétrico, não necessita a remoção de acessórios, garantindo segurança para todos os usuários e 

pacientes. 

 

c) FOCO CIRÚRGICO 

 

Informamos para esta ilibada Autarquia que o produto ao qual está sendo requerido no 

descritivo do item 05 “FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR”, solicita “3 bulbos”, entretanto BULBO 

não condiz com a utilização atual do mercado hospitalar e ainda possivelmente não haja 

fabricantes que comercializem esta modalidade de iluminação cirúrgica, visto que o custo de 

fabricação e manutenção para BULBOS é extremamente superior ao LED, onde a durabilidade 

de LED é o dobro em relação ao BULBO, porém o ideal é solicitar foco com iluminação apenas 

com a base de “Leds”, visando uma atualização de tecnologia do produto, sem comprometer o 

princípio da Economicidade, com o adendo dos benefícios que o mesmo poderá conceder com 

a tecnologia atual, como durabilidade de vida útil e melhor auxílio nos procedimentos de 

operações médicas que esta iluminação pode proporcionar. 

Os leds possuem vida útil pode atingir pelo menos 100.000 horas, enquanto que bulbos 

alcançam no máximo 2.000 horas. Outra questão de extrema importância é que a grande maioria 

dos focos cirúrgicos de bulbo não são mais produzidos, ocasionado duas situações preocupante, 

a ausência de peças para substituição, assim como registro junto a ANVISA. 

Um fator importante para equipamentos de foco cirúrgico, é a solicitação do de vida útil 

que as lâmpadas devem possuir. É importante citar que atualmente a tecnologia dos 

equipamentos médico-hospitalar tem evoluído para garantir, principalmente a durabilidade do 

que está adquirindo e dentre elas é a vida útil que as lâmpadas possuem. A maioria dos 

equipamentos de foco cirúrgico comercializados atualmente possuem vida útil das lâmpadas 

de no mínimo 100.000 horas, alcançando a efetividade sem interferir no funcionamento e 

andamento dos procedimentos cirúrgicos e proporcionando a economicidade que o ente 

necessita. É solicitado então a inclusão de vida útil do equipamento para no mínimo 100.000 

horas. 

Neste caso o descritivo atual do Termo de Referência não prevê luminosidade sendo 

este um dos requisitos básicos da funcionalidade do equipamento, entretanto, o ideal é solicitar 

o mínimo de 105.000 Lux, além de abrir maior concorrência pois a maioria dos fabricantes 

praticam aproximadamente esta luminosidade, obtém resultados com menor custo e preservando 

a qualidade do equipamento de aquisição, possibilitando abrangência no produto adquirido. 

O descritivo solicita “sem emergência”, entretanto é necessária a inclusão deste item, 

visto o equipamento possuir a função de “auxiliar” os procedimentos que advir. Ocorre que, de 



 
 

 

acordo com Certificação do INMETRO e Norma ABNT, obrigatoriamente, os equipamentos 

possuem no mínimo 3 horas de durabilidade da bateria. Neste caso solicitamos então a inclusão 

neste descritivo para a bateria tenha durabilidade de no mínimo 3 horas, conforme norma ABNT 

e certificação do INMETRO. 

Um ponto relevante a destacar ao item é referente ao consumo de energia que o 

produto deverá conter, visando a economicidade na utilização do produto, é ideal solicitar entre 

60 a 75 VA por cúpula, pois equipamentos que possuem a tecnologia atual em LED, não 

demanda consumo alto conforme descrito em edital. Visto que atualmente qualquer cirurgia 

possui duração média de 3 horas, o consumo informado já é suficiente para uma compra com 

qualidade e segurança neste equipamento. 

Indicamos a complementção ao descritivo, referente ao sistema provido de dissipação 

de calor passivo, sem a necessidade de uso de cooler, ventoinhas entre outros, visando a 

segurança no momento do uso, pois alguns equipamentos possuem cooler, ventoinhas entre 

outras categorias de sistema que expelem partículas durante o procedimento, visto as 

atualizações do mercado e necessidade de um equipamento moderno e de qualidade as 

fabricantes incorporaram um sistema de dissipação de calor passivo, isso eximiu a questão de 

aquecimento do equipamento e trouxe economicidade nas manutenções. 

Ocorre que o micro ventilador posicionado sob a cúpula nada mais é que 

cooler/ventoinha posicionado que num prazo não muito longo ao seu uso, incide em acúmulo 

de sujeiras, partículas de poeiras, micropartículas e nano partículas com grande possibilidade de 

causar contaminação ao centro cirúrgico, inclusive no momento do procedimento, prejudicando 

em dissipação de calor necessitando da retirada deste componente para rotineiramente efetuar 

limpeza somente por pessoa autorizada, para evitar também o aquecimento excessivo do 

processador. 

O acúmulo de sujeiras, partículas de poeiras, micropartículas e nano partículas pode ser 

observado apenas na desmontagem do equipamento, inclusive é visível conforme imagem 

abaixo até mesmo as pás do componente com a poeira exposta: 

 

Ainda existem equipamentos que utilizam esta tecnologia defasada não acompanhando 

as inovações tecnológicas, sem garantir a qualidade e segurança que os equipamentos cirúrgicos 

necessitam colocando em risco toda a segurança de higienização e assepsia do ambiente, 



 
 

 

inclusive em marcas importadas, não garantindo a selagem que deve ocorrer para 

equipamento médico hospitalar. 

Outro aspecto que abre concorrência por possuir vários fabricantes que se encaixam 

com características que pré determinem as qualidades e aspectos que melhor atenderão as 

necessidades expostas pela instituição, citar a variação de temperatura, mantendo o Princípio 

da Isonomia, a temperatura com variação de 3.000K a 6.000K, considerando essa uma 

possibilidade para melhor concorrência entre os participantes. 

 

d) MESA CIRÚRGICA E FOCO CIRÚRGICO 

 

Também é de extrema importância a destacar para o equipamento, e deve ser uma 

exigência, visando a durabilidade e proteção ao produto, mediante a sua utilização, é referente 

ao Grau de Proteção, é ideal que esta Ilibada Autarquia solicite que seja cotado o produto com 

pelo menos a exigência do IP-44 ou IP-54, o qual é ideal contra proteção de líquidos e poeira, 

protegendo e gerando uma durabilidade maior para o produto desejado, conforme tabela 

exemplificativa: 

 

É necessário informar para esta ilibada Autarquia que, mediante ao uso do produto, é 

essencial haver a devida proteção, visto as possibilidades de respingos de líquidos e poeira, que 

com o tempo pode danificar o produto, o grau de proteção tem a função para que isso não 

ocorra, inclusive, essa exigência é regularizada pelo INMETRO, o qual certifica a existência 

dessa proteção. 

Alguns fabricantes tentam aludir apenas fatos que só a eles interessam, induzindo a 

instituição ao erro, informando que o registro da ANVISA é responsável pela certificação do 

produto ou que não existe necessidade de certificação, o que podemos considerar inverdades 

perante o assunto visto que o INMETRO é orgão competente brasileiro para regulamentar 

equipamentos que necessitam de testes obrigatórios para comercialização. 

Produtos para saúde devem ser registrados junto à ANVISA e ao INMETRO para poder 



 
 

 

ser comercializados no mercado nacional. Seja pela produção em empresas estabelecidas no 

Brasil, seja a produção realizada em empresas estrangeiras, o registro do produto, requer a 

definição de suas características técnicas e mercadológicas. 

A ANVISA e INMETRO firmaram um termo de cooperação onde o objetivo central da 

cooperação é desenvolver ações com foco na proteção da saúde da população brasileira, ou 

seja, a ANVISA tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por 

intermédio do controle sanitário da produção e consumo de produtos e serviços 

submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das 

tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos, fronteiras e recintos 

alfandegados, e o INMETRO é o órgão federal responsável pelos programas de avaliação da 

conformidade que estabelece quais produtos devem ser regulamentados, atendendo a 

critérios técnicos (riscos associados, principalmente relativos à saúde, segurança ou 

proteção do meio ambiente, impacto econômico, etc.). 

A exigência regulamentada deixa claro que o equipamento necessita de certificação de 

conformidade conforme abaixo na Portaria INMETRO nº 350 de 06/09/2010: 

 

Parágrafo único. A certificação de Equipamentos Elétricos sob Regime de 
Vigilância Sanitária será compulsória nos casos em que a Anvisa assim o 
exigir, e de acordo com a Instrução Normativa vigente, a qual estabelece as 
normas técnicas, adotadas para fins de certificação da conformidade de tais 
equipamentos. 

 

E também na Resolução RDC Anvisa nº 27,de 21 de junho de 2011 

 

Art. 2º Os equipamentos sob regime de Vigilância Sanitária deverão comprovar 
o atendimento à Resolução RDC ANVISA nº 56, de 06 de abril de 2001, que 
"Estabelece os Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia Aplicáveis aos 
Produtos para Saúde", por meio de certificação de conformidade no âmbito do 
Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC). 
§ 1º Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, dever-se-á tomar 
como base as prescrições contidas em normas técnicas indicadas por meio da 
Instrução Normativa da ANVISA IN nº 3, de 21 de junho de 2011, ou suas 
atualizações. 
§ 2º Serão considerados equipamentos sob regime de Vigilância Sanitária, 
inclusive suas partes e acessórios: 
I - os equipamentos com finalidade médica, odontológica, laboratorial ou 
fisioterápica, utilizados direta ou indiretamente para diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e monitoração em seres humanos; e 
II - os equipamentos com finalidade de embelezamento e estética. 
§ 3º A certificação de que trata o caput deste artigo não se constituirá em 
procedimento único para a comprovação da segurança e eficácia dos 
produtos, podendo estudos e análises complementares ser solicitados de 
acordo com as disposições da Resolução RDC ANVISA nº 56/2001, que 
"Estabelece os Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia Aplicáveis aos 
Produtos para Saúde". 
Art 3º O fornecedor de equipamento sob regime de Vigilância Sanitária deverá 
apresentar, para fins de concessão, alteração ou revalidação de registro ou 



 
 

 

cadastro de seu produto na ANVISA, cópia autenticada do certificado de 
conformidade emitido por organismo acreditado no âmbito do SBAC. 

 

Sabiamente a Administração Pública exige a referida característica, uma vez que 

eventuais substâncias que contenham microrganismo patológicos, podem atingir o equipamento, 

penetra-lo e contaminar total ou parcialmente seus componentes, ocasionando a poluição 

infecciosa do ambiente, assim como a possível contaminação de paciente e os envolvidos nos 

procedimentos hospitalares. Esta contaminação, ainda, poderá pendurar por tempo 

indeterminado, uma vez que a limpeza habitual é externa, não havendo acesso ao sistema 

interno o que não possibilita sua esterilização. 

A falta da referida selagem, atribuída a certificação IP poderá, seguramente, acarretar o 

aumento dos níveis de infecções hospitalares uma vez que há impossibilidade de desinfecção 

do equipamento internamente, ainda, produtos corrosivos de limpeza podem atingir os 

componentes elétricos, causando um risco a segurança tanto quanto. 

Com essas solicitações formalizadas, tem a finalidade de ampliar a disputa no certame, 

cuja fundamentação basilar a compra pública enseja no Princípio da Isonomia, a qual será 

mantida, se houver as devidas aberturas, visto que não diminuirá a qualidade do produto a ser 

adquirido, além de não direcionar a qualidade e segurança do equipamento, trazendo 

melhoramento em para os itens, mantendo uma compra mais econômica e segura de conforme 

o Princípio da Eficiência.  

É o juízo do Administrador que determina as especificações do produto que pretende 

adquirir, de modo a extrair as melhores condições de sua utilização para adequar-se as suas 

realidades, sempre pautadas na razoabilidade e proporcionalidade dos meios aos fins, pois 

quando a lei confere ao agente público esta competência, significa que atribuiu ao agente o 

dever/poder de escolher a melhor conduta, dentre um universo de condutas possíveis, para a 

plena satisfação do interesse público, por este fato, a impugnação lhe é orientadora de falhas 

que podem ocorrer. 

 

V. DO DIREITO 

 

Norteia-se pelo Princípio Constitucionais, os quais resguardam a aplicabilidade de atos 

benéficos aos usuários de bens e serviços contratados por aquela, dos quais destaca-se no artigo 

3º da Lei 8.666/93, a seguir transcrito:  

 

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 



 
 

 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhes são correlatos.  

 

Ainda pelo § 1o do mesmo artigo e legislação, veda aos agentes públicos:  

 

“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” (grifamos) 

 

Mediante às fundamentações expostas, pode-se informar que para haver uma maior 

competitividade no certame, alguns pontos exigidos podem ser mudados, sem frustrar a 

impessoalidade ou a igualdade entre os participantes, considerando uma ampla competição, com 

a descrição corrigida do item em epígrafe.  

 

VI. DO REQUERIMENTO 

 

Diante de todo exposto, a empresa KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA requer: 

- Que seja a IMPUGNAÇÃO recebida de forma tempestiva; 

- Que seja julgado procedentes as alegações apresentadas e suspenso o certame, até analise, 

abertura de descritivo e melhorias; 

- Que seja emitido parecer técnico dos argumentos apontados; 

- Que seja revisto o descritivo dos itens acatando abertura e as sugestões elencadas: 

- Prazo para entrega e instalação de até 30 (trinta) dias úteis; 

- Retirada da solicitação de Certidão Específica, mantendo a solicitação de Certidão 

Simplificada para as empresas participantes, caso mantenha a decisão da exigência, 

informar quais especificidades serão solicitadas; 

- Capacidade de carga de no mínimo 300 KG para a mesa cirúrgica; 

- Deslocamento elétrico acionado por controle remoto, sem intervenção e/ou 

preparação manual longitudinal do tampo para ambos os lados (dorso) para a mesa 

cirúrgica; 

- Alterar Bulbos para LED para foco cirúrgico; 

- Vida útil das lâmpadas de no mínimo 100.000 horas para foco cirúrgico; 

- Incluir Grau de Luminosidade de no mínimo 105.000 LUX para foco cirúrgico; 

- Bateria com durabilidade de no mínimo 3 horas para foco cirúrgico; 

- Consumo de energia para entre 60 a 75 VA para foco cirúrgico; 



 
 

 

- Dissipação de calor sem a necessidade de uso de cooler, ventoinhas entre outros 

para foco cirúrgico;  

- Variação de temperatura de 3.000K a 6.000K para foco cirúrgico; 

- Grau de proteção no mínimo IP-44 ou IP-54 para mesa e foco cirúrgico. 

 

Solicitamos que seja analisado a abertura de descritivos e sugestões expostas nessa 

peça de impugnação, realizando assim melhorias no descritivo para uma aquisição de qualidade 

e ampla concorrência, propiciando o Princípio da Eficiência sem ferir o Princípio da Isonomia. 

 

Nestes termos, pede deferimento, 

São José dos Pinhais, 25 de julho de 2022. 

 
 
 
 

KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA 
CNPJ/MF sob n.° 79.805.263/0001-28 

RICARDO CARVALHO – SÓCIO ADMINISTRADOR 
CPF 873.087.209-00 

Rg. 5.430.580-0-SSP-PR 
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CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas
como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado
com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-
256, de código c47b2e6611ad32557138a157a52833d9ddae610300b71dff51f7e52e9a465621 foi
autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum, sob o
identificador único denominado NID 8855 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CNH Ricardo", cujo assunto é descrito como "CNH
Ricardo", faz prova de que em 30/07/2020 08:31:40, o responsável KSS Comércio e Indústria de
Equipamentos Médico Ltda (79.805.263/0001-28) tinha posse do arquivo com as mesmas características
que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de KSS Comércio e Indústria de Equipamentos
Médico Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN
Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 30/07/2020 09:28:39 através do sistema de autenticação eletrônica da
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil
e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o
cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para informações mais detalhadas deste certificado, acesse o site https://www.dautin.com e informe o
código do Registro Blockchain descrito abaixo. Também é possível acessar a consulta através da rede
blockchain Ethereum em https://etherscan.io/

¹Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.
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CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas
como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado
com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-
256, de código 5d56d6c9ad26fd69083be001a4123115a69a9bb7f8200c436809822236c5d76b foi
autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum, sob o
identificador único denominado NID 9247 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CNH Thomas", cujo assunto é descrito como "CNH
Thomas", faz prova de que em 06/08/2020 17:23:05, o responsável KSS Comércio e Indústria de
Equipamentos Médico Ltda (79.805.263/0001-28) tinha posse do arquivo com as mesmas características
que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de KSS Comércio e Indústria de Equipamentos
Médico Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN
Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 06/08/2020 17:26:02 através do sistema de autenticação eletrônica da
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil
e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o
cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para informações mais detalhadas deste certificado, acesse o site https://www.dautin.com e informe o
código do Registro Blockchain descrito abaixo. Também é possível acessar a consulta através da rede
blockchain Ethereum em https://etherscan.io/

¹Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

Registro Blockchain
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CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas
como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado
com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-
256, de código 1e66bfe5b38745b3213f19bc90b72fd81bf12bae473024c13044a53154f13f51 foi autenticado
de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum, sob o identificador
único denominado NID 8856 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CNH Rodrigo", cujo assunto é descrito como "CNH
Rodrigo", faz prova de que em 30/07/2020 08:34:19, o responsável KSS Comércio e Indústria de
Equipamentos Médico Ltda (79.805.263/0001-28) tinha posse do arquivo com as mesmas características
que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de KSS Comércio e Indústria de Equipamentos
Médico Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN
Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 30/07/2020 09:40:27 através do sistema de autenticação eletrônica da
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil
e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o
cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para informações mais detalhadas deste certificado, acesse o site https://www.dautin.com e informe o
código do Registro Blockchain descrito abaixo. Também é possível acessar a consulta através da rede
blockchain Ethereum em https://etherscan.io/

¹Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.
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AO

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

PREGÃO ELETRÔNICO N˚ 055/2022-SESMA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0205001/2022-SESMA

IMPUGNAÇÃO

A empresa MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA, CNPJ: 07.540.203/0001-10,

sediada na rua Evaristo de Antoni, 1150, Bairro São José, Caxias do Sul/RS - CEP

95.041-000, vem, mui respeitosamente, através de seu representante legal,

apresentar impugnação a especificação técnica e condição de fornecimento exigida

para o fornecimento do ITEM 2, diante dos fatos e razões aduzidos no decorrer deste

documento.

“Qualquer restrição em relação ao objeto da licitação deve ter como fundamento

razões aptas a justificarem que a finalidade e o interesse público reclamam por tal

exigência de forma irremediável. Sem tal justificativa a restrição deve ser tomada

por ilegal (art. 3º, § 1º, inc. I). ” “Direcionar o edital de uma compra com as

características de determinado conjunto de fornecedores não tem nenhuma

convergência com o trabalho de especificar corretamente o objeto pretendido para

um determinado processo de licitação. ” - Conforme entendimento do TCU no

Acórdão 641/2004 – Plenário.”

1. DOS FATOS
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Senhores, a especificação técnica exigida para o ITEM 2 - MESA CIRÚRGICA COM

TRAÇÃO, contém particularidades técnicas que poderão restringir a ampla

participação do certame, isto é, algumas características da especificação técnica

direcionam a aquisição do equipamento de forma INDIRETA para determinada

fabricante, inibindo então a participação de outras fabricantes que apresentem

tecnologia diferente, mas com qualidade igual, ou até, superior ao previamente

exigido em edital. Além disso, o prazo de entrega para fornecimento do

equipamento é inexequível, conforme comprovamos nos autos.

Ao cuidar do objeto a ser licitado a legislação que rege o pregão – Lei nº

10.520/0 - no inciso II do art. 3º foi mais técnica, ao prever que:

“ A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara,
vedadas as especificações que, por excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, limitem a competição."

A importância da definição correta do objeto mereceu do TCU a Súmula nº 177,

assim redigida:

"A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui
regra indispensável da competição, até mesmo como
pressuposto da igualdade entre os licitantes, do qual é
subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o
conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições
básicas da licitação, constituindo, na hipótese particular da
licitação para compra, a quantidade demandada uma das
especificações mínimas e essenciais à definição do objeto do
pregão. ”

DIRECIONAMENTO DIRETO, DIRECIONAMENTO INDIRETO, DIRECIONAMENTO

INDIRETO COLETIVO E FIGURATIVO.

DIRECIONAMENTO DIRETO pode ser facilmente identificado pelo Pregoeiro,

Comprador e Órgão Fiscalizador, e impugnado com simples catálogo técnico ou link

de internet do produto direcionado.
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DIRECIONAMENTO INDIRETO, não se caracteriza quando o agente público formula

descrição técnica do edital idêntica à determinada característica específica de

marca equipamento ou produto , como ocorre no Direcionamento direto, o que é

muito comum acontecer. O Direcionamento indireto exige um pouco mais de

análise e perícia para ser constatado, pois as características específicas e medidas

mínimas e máxima exigidas no descritivo formulado do objeto, tem como principal

função o direcionamento intencional de forma indireta e discreta, onde o agente

público não descreve na íntegra a característica específica do fabricante marca e

modelo ao qual pretende direcionar ou tem predileção pessoal, formulando assim

um descritivo técnico com características diferentes, que incluam o fabricante(s)

marca(s) e modelo(s) de equipamentos ou produtos pretendido de sua predileção, e

acabam excluindo os demais fabricantes marcas e modelos de equipamentos ou

produtos que não se incluem na sua lista de predileção, direcionando assim de

forma indireta o objeto, dificultando inclusive a comprovação de direcionamento.

O direcionamento, seja direto ou indireto, se caracteriza quando o descritivo técnico

do edital tem a capacidade de excluir determinada marca de equipamento ou

produto.

Para melhor elucidar este tema, vamos utilizar como exemplo a um hipotético nome

de projeto básico, “Aquisição Equipamentos para realização de cirurgias neurológicas

ou oftalmológicas” entre os equipamentos do projeto básico existe uma necessidade

de “aquisição de um microscópio cirúrgico”

O projeto básico não tem como principal objeto a “aquisição de microscópio

cirúrgico” e sim a necessidade de equipamento para realização de cirurgias

neurológicas e oftalmológicas, sendo assim cabe a administração informar quais os

procedimentos cirúrgicos o microscópio deve ter capacidade de realizar, e não

especificar a Marca de equipamento “A” ou “A, B e C” fazendo uso de características
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específicas que excluam as Marcas “E e F, mesmo que as Marcas “ E e F” atendam as

necessidades do projeto básico.

Uma Marca de equipamento ou produto que de fato atenda o projeto básico, ou seja,

que tem capacidade de realizar o objetivo inicialmente pretendido “Lista de

Procedimentos Cirúrgicos”, mesmo que o equipamento ou produto apresente mais

simplicidade de características não deveria ser excluída do certame.

Uma Marca de equipamento ou produto só poderia ser excluída se não tivesse a

capacidade de realizar todos os procedimentos cirúrgicos previstos no projeto básico,

sendo um conceito básico inclusive praticado nos países de primeiro mundo.

O direcionamento não ocorre somente quando o agente público formula um

descritivo em edital com característica específica de apenas um fabricante, em 90%

do casos o direcionamento ocorre quando agente público descreve uma

característica específica que exclui determinada marca que não é de sua preferência

ou predileção, ou seja, o agente público formula uma característica que somente

marca A, B e C atendem a descrição, e as demais Marcas E e F não poderão

participar do certame, chamamos isso de DIRECIONAMENTO INDIRETO COLETIVO,

as marcas “E e F”, poderão participar do certame, mais serão desclassificada por não

atendimento técnico no decorrer do processo , não porque não atendem o projeto

básico, mais porque não atendem a descrição formulada pelo agente público e sua

predileção pessoal por alta tecnologia, equipamentos importados, melhor visual, e a

falta de acreditação de produto nacional e outros.

A ainda, de se considerar o DIRECIONAMENTO INDIRETO COLETIVO, que ocorre

quando o direcionamento indireto ou direto é feito para mais de um fabricante

Marca e modelo de equipamento ou produto, elitizando assim o objeto, isso ocorre

quando o agente público formula descritivo técnico para excluir apenas os

fabricantes marcas e modelos de equipamentos ou produtos, que não quer adquirir,
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direcionando assim de forma indireta e coletiva o objeto, dificultando inclusive a

comprovação de direcionamento, ou seja, somente marca A ,B e C atendem o

conjunto de características específicas do objeto, e as marcas “E e F” serão

desclassificadas por não atender características específicas.

O DIRECIONAMENTO INDIRETO COLETIVO FIGURATIVO, quando impugnado é na

maioria das vezes julgado indeferido e improcedente, usando como justificativa a

existência de outros fabricantes marcas e modelos de equipamentos ou produtos no

mercado. As supostas opções de marcas que atendem o conjunto de características

específicas do objeto é na maioria das vezes intencional e figurativa, feita pelo

agente direcionador para elitizar o objeto ou descaracterizar o direcionamento,

neste caso as marcas opcionais incluídas, na maioria das vezes nem mesmo tem

condições de competir em preço com a fabricante da marca e modelo de

equipamento ou produto objeto do direcionamento indireto coletivo, ou seja, a

marca possui o preço muito superior e foi incluída de forma intencional no descritivo

a fim de descaracterizar o direcionamento.

A exclusão de uma marca pode ser feita apenas com uma palavra ou com a

descrição inteira de um catálogo técnico de determinado fabricante, excluindo assim

diversas marcas de equipamentos no mercado e elitizando assim o processo

licitatório, pré selecionando apenas marca A, B, ou C que contenham determinada

função ou característica e excluindo as demais neste processo. Para isso não é

necessário que a Marca ao qual está sendo direcionado o item tenha 100% do

descritivo direcionado, basta apenas que o descritivo esteja 1% direcionado, ou seja

um único no descritivo técnico que só determinado fabricante atenda exclui todos

os demais concorrentes.

A função da administração é descrever o projeto básico, nome comercial principal,

objetivo a ser alcançado, função do equipamento, locais de instalação, fixar

parâmetros e condições ao qual pretende atingir. A administração deve especificar
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para que será utilizado o equipamento ou produto e quais os tipos de finalidade deve

atender.

A pergunta que esta administração deve fazer é:

Por que uma marca de equipamento ou produto que atende a finalidade do projeto

básico não pode participar do certame?

Porque o edital possui determinada característica que inclui a Marca A, B e C e acaba

excluindo a Marca E e F?

2. DAS RAZÕES

Disponibilizamos abaixo a especificação técnica exigida para o ITEM 2, bem como

apresentamos as características técnicas que restringem a ampla concorrência deste

procedimento licitatório.

DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA EM EDITAL:

ITEM 2 - MESA CIRÚRGICA COM TRAÇÃO. Características técnicas mínimas:
idealizada para a utilização do arco “C” através do movimento deslizante do leito com
finalidade de permitir ampla diversidade de procedimentos cirúrgicos, proporciona
movimentos suaves e precisos do leito, por meio de motores de funcionamento
absolutamente silenciosos. Possui sistema de emergência de acionamento
automático para casos de falta de energia. Tampo confeccionado em polímero
reforçado com réguas laterais em inox para fixação dos acessórios. Base em T,
confeccionado em aço 1020 com pintura eletrostática a pó e revestimento em chapa
de aço inoxidável. Movimento do leito deslizante (350mm), Trendelenburg (26º),
Reverso de trendelenburg (29º), Elevação (mín.800 mm/máx. 1000mm), Lateral
esquerda e direita (21º cada lado), Dorso (baixo 15º/cima 65º); Pernas (baixo 90º/cima
35º), Horizontal, Semiflexão da perna e coxa, Flexão abdominal semissentado,
Sentado, Para operação da tireoide, Extrema lordose e renal (90mm). Proporcionada
por manivela removível localizada na lateral da mesa. Cabeceira movimento manual
através do sistema de cremalheira. Pernas: apoio de pernas bipartido removível
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com sistema de regulagem pneumática e movimentos de rotação, acionados
manualmente, facilitando a utilização em videolaparoscopia. Acessórios fornecidos:
Arco de narcose. Suporte para braço articulado em PU. Colchonete em espuma.
Acessórios opcionais: Suporte laterais; Suporte de ombros. Suporte para écran (porta
cassete). Suporte para cirurgia de braço e mão. Suporte para braço triplo ajuste.
Suporte para braços em MDF. Suporte para bandeja instrumental. Suporte para
joelhos(artroscopia/menisco). Suporte para soro. Suporte para crânio tipo mayfield.
Suporte para crânio tipo ferradura. Porta-Coxa: infantil, adulto e obeso. Bacia para
líquido. Munhequeira Piseira inteira. Cinto para fixação de paciente (correia). Kit
Proctologia; kit parto; Kit obesidade; Kit ortopédico (membros superiores e
inferiores). Cabeceira duplo estágio; Cabeceira pequena; Colchonete em PU;
Colchonete e visco-elástico sem costura; Bota para vídeo-cirurgia. Além de diversos
suportes em gel/polímero nos tamanhos pequenos/médio/grande. Dimensões C
(útil do leito) 2000mm l. (útil do Leito) 500mm L. Total do leito- com guias laterais
e porta acessório 760mm. Altura (sem colchonete) min 800 mm e máxima
1000mm, altura (com colchonete) mínima 880 mm a máxima 1080 mm. Tensão
bivolt 127/220v. Capacidade de carga máxima 220 kg. Peso líquido sem acessório
220kh. Equipamento classe 1, tipo B, grau de proteção IPX4. Conformidade com as
normas NBR. 01 kit para uso cirúrgico ortopédico, possibilitando movimentos
amplos, auxiliados por rodízios colocados nas extremidades das barras. Corrediças
em aço inoxidável. Tração dos membros superiores e inferiores com sistema de
corrediças que permitem o menor esforço a redução de fraturas. Fixação dos pés
através de sapatos (botas) com movimentos lateral, dorsal e plantar. 01 jogo de
colchonetes injetado em poliuretano, leve e de fácil manipulação, impermeável sem
nenhum tipo de costura ou revestimento biocompatível, não irritante e não alérgico.

DAS CARACTERÍSTICAS CONTENDO FUNÇÃO DE EXCLUSÃO

PONTO 1 - “...Movimento do leito deslizante (350mm),...”

Iniciamos as razões deste questionamento, indagando a necessidade de se exigir

alcance de deslizamento de 350 mm, sendo que a forma padrão normalmente

exigida é de +/- 300mm, pois, desta forma a especificação técnica abrange o maior

número de fabricantes e distribuidores, possibilitando fornecimento de modelo com

características similares, mas que atendam à finalidade pretendida.
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Portanto, compreendendo que haverá exclusão de marcas e fabricantes se a

especificação técnica assim permanecer, solicitamos pela alteração do trecho, a fim

de propiciar a ampla concorrência entre as fabricantes e distribuidoras do

equipamento, existentes no mercado nacional.

PONTO 2 - “...Elevação (mín.800 mm/máx. 1000mm)...”, “...Altura (sem

colchonete) min 800 mm e máxima 1000mm, altura (com colchonete) mínima

880 mm a máxima 1080 mm….”

Em relação aos valores exigidos para a elevação do tampo da mesa cirúrgica,

esclarecemos que a forma disponibilizada no edital é EXATA, e portanto,

condicionam ao direcionamento INDIRETO do objeto, já que haverá modelos que

não atendam a faixa de elevação exigida, embora, ofertem valores similares ao do

edital. Portanto, para viabilizar o entendimento, a administração hospitalar deverá

compreender que no mercado nacional há uma infinidade de modelos deste

equipamento, com características e dimensões distintas, logo, não é correto exigir-se

de valores exatos e elevados, já que haverá exclusão de outras marcas e fabricantes

do mesmo.

As características ora questionadas não interferem na utilidade e funcionalidade da

Mesa Cirúrgica, logo, não haverá perda de qualidade se houver apresentação de

equipamentos com características (valores) distintos ao edital.

Esclarecemos que o Ministério da Saúde, através da plataforma PROCOT, sugere para

a especificação técnica deste item, o seguinte trecho: regulagem de altura a partir de

760 mm ou menor, com curso de elevação mínimo de 200 mm, entendendo que

esses valores mínimos serão atendidos por um número maior de licitantes, sem que

o processo licitatório contribuia com o direcionamento e impedimento de empresas.

Ressalta-se que o descritivo sugerido sempre exige um mínimo padrão, na qual

possibilita certamente o fornecimento de equipamentos com características
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superiores, logo, o curso de elevação de 300 mm poderá ser ofertado pelas

fabricantes, sem motivação alguma de direcionamento.

PONTO 3 - “...Cabeceira movimento manual através do sistema de cremalheira….”

Em relação ao sistema de cremalheiras da seção de cabeceira da mesa cirúrgica,

esclarecemos que a exigência de tecnologia única, acaba por impedir a participação

de marcas e fabricantes que embora possuam o equipamento, apresentam

característica (tecnologia) que difere do edital.

Vale ressaltar que o sistema de cremalheira, diminui a flexibilidade de angulação da

seção, uma vez que possui predisposição para angulações em intervalos específicos,

como por exemplo: 45º, 50º, 55, e assim por diante.

Desta forma, dada as razões, a impugnante solicita pela retificação do trecho, sendo

informado apenas a forma de acionamento da seção, ou seja, forma manual, já que

haverá uma infinidade de formas para atender a movimentação desta seção.

PONTO 4 - “...Dimensões C (útil do leito) 2000mm l. (útil do Leito) 500mm L. Total

do leito- com guias laterais e porta acessório 760mm….”

Por fim, questionamos a exigência de valores específicos relativos à dimensão do

equipamento, uma vez que no mercado há diferentes modelos, com diferentes

configurações. Desta forma, para viabilizar a concorrência do certame, é preciso

possibilitar o fornecimento de “valores aproximados” com tolerância de +-10%, como

é comumente apresentado nos editais padrões.

Portanto, se utilizamos da mesma razão aduzida para a elevação do tampo da mesa

cirúrgica, na qual também exige valores exatos. Sendo assim, para que às licitantes

interessadas em participar do processo licitatório, tenham a oportunidade de licitar
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fidedignamente com os seus respectivos modelos, sem serem desclassificadas ou

restringidas por motivo supérfluo, pedimos pela alteração do trecho, conforme

sugestão apresentada no decorrer deste documento.

3. DO ENTENDIMENTO AS RAZÕES

Ciente das razões apresentadas, logo abaixo disponibilizamos SUGESTÕES para a

especificação técnica exigida neste edital licitatório, com ressalvas as partes que

geram a exclusão de licitantes, no referido processo licitatório. Entendemos que

desta forma, será ampliada a margem de participação às empresas neste certame e

serão atendidos os princípios estabelecidos pela Lei de Licitações e Contratos que

vigora neste certame.

DA SUGESTÃO DE DESCRITIVO LIVRE DE DIRECIONAMENTOS

ITEM 2 - MESA CIRÚRGICA COM TRAÇÃO. Características técnicas mínimas:
idealizada para a utilização do arco “C” através do movimento deslizante do leito com
finalidade de permitir ampla diversidade de procedimentos cirúrgicos, proporciona
movimentos suaves e precisos do leito, por meio de motores de funcionamento
absolutamente silenciosos. Possui sistema de emergência de acionamento
automático para casos de falta de energia. Tampo confeccionado em polímero
reforçado com réguas laterais em inox para fixação dos acessórios. Base em T,
confeccionado em aço 1020 com pintura eletrostática a pó e revestimento em chapa
de aço inoxidável. Movimento do leito deslizante (+/-300mm), Trendelenburg (26º),
Reverso de trendelenburg (29º), Elevação (mín.800 mm/máx. 1000mm) com
tolerância de +/-10%, Lateral esquerda e direita (21º cada lado), Dorso (baixo 15º/cima
65º); Pernas (baixo 90º/cima 35º), Horizontal, Semiflexão da perna e coxa, Flexão
abdominal semissentado, Sentado, Para operação da tireoide, Extrema lordose e
renal (90mm). Proporcionada por manivela removível localizada na lateral da mesa.
Cabeceira movimento manual através do sistema de cremalheira. Pernas: apoio de
pernas bipartido removível com sistema de regulagem pneumática e movimentos
de rotação, acionados manualmente, facilitando a utilização em videolaparoscopia.
Acessórios fornecidos: Arco de narcose. Suporte para braço articulado em PU.
Colchonete em espuma. Acessórios opcionais: Suporte laterais; Suporte de ombros.
Suporte para écran (porta cassete). Suporte para cirurgia de braço e mão. Suporte
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para braço triplo ajuste. Suporte para braços em MDF. Suporte para bandeja
instrumental. Suporte para joelhos(artroscopia/menisco). Suporte para soro. Suporte
para crânio tipo mayfield. Suporte para crânio tipo ferradura. Porta-Coxa: infantil,
adulto e obeso. Bacia para líquido. Munhequeira Piseira inteira. Cinto para fixação de
paciente (correia). Kit Proctologia; kit parto; Kit obesidade; Kit ortopédico (membros
superiores e inferiores). Cabeceira duplo estágio; Cabeceira pequena; Colchonete em
PU; Colchonete e visco-elástico sem costura; Bota para vídeo-cirurgia. Além de
diversos suportes em gel/polímero nos tamanhos pequenos/médio/grande.
Dimensões C (útil do leito) 2000mm l com tolerância de +/-10%,. (útil do Leito)
500mm L. Total do leito- com guias laterais e porta acessório 760mm, Altura (sem
colchonete) min 800 mm e máxima 1000mm, altura (com colchonete) mínima 880
mm a máxima 1080 mm com tolerância de +/-10%,. Tensão bivolt 127/220v.
Capacidade de carga máxima 220 kg. Peso líquido sem acessório 220kh.
Equipamento classe 1, tipo B, grau de proteção IPX4. Conformidade com as normas
NBR. 01 kit para uso cirúrgico ortopédico, possibilitando movimentos amplos,
auxiliados por rodízios colocados nas extremidades das barras. Corrediças em aço
inoxidável. Tração dos membros superiores e inferiores com sistema de corrediças
que permitem o menor esforço a redução de fraturas. Fixação dos pés através de
sapatos (botas) com movimentos lateral, dorsal e plantar. 01 jogo de colchonetes
injetado em poliuretano, leve e de fácil manipulação, impermeável sem nenhum tipo
de costura ou revestimento biocompatível, não irritante e não alérgico.

4. DA CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO DO EDITAL

Senhores, o edital em epígrafe exige nas condições de fornecimento que o ITEM 2,

seja entregue em até 15 (quinze) dias, de acordo com as necessidades da Secretaria

Municipal de Saúde de Altamira/PA, MAS, é preciso esclarecer à esta administração

de licitação que o mesmo se configura como prazo inexequível, uma vez que o

equipamento à ser adquirido pela unidade hospitalar é de grande porte, na qual

necessita de prazo mínimo superior ao exigido para o simples processo de fabricação

e logística de fornecimento por parte das fabricantes e distribuidoras existentes no

mercado. Desta forma, a condição de fornecimento inexequível estabelecida neste

processo licitatório colabora com o impedimento à ampla competitividade, já que

restringe à participação de distribuidores e fabricantes que não estejam localizados

próximos à unidade requisitante.
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Reiteramos ainda que a empresa impugnante, tem interesse em participar da

disputa do Item em questão, entretanto, tem conhecimento que não será possível

fornecer o equipamento no prazo previamente exigido, por conta do peso

consideravelmente elevado e dimensões diferenciadas em comparação a um objeto

comum, logo, a logística de fornecimento do produto se dá de forma mais complexa

e demorada, cabendo então a justificativa à necessidade de prazo superior.

Enfatizamos que os pregões eletrônicos redigidos pela Lei de Licitações e Contratos

em sua maioria, fornecem um prazo de no mínimo 30 a 60 (sessenta) dias para

entrega deste equipamento, pois compreendem que este será atendido pelas

empresas sem posterior pedido de prorrogação, ou ainda, sem posteriores atrasos

por parte das licitantes.

Temos conhecimento ainda da necessidade desta instituição em liquidar as compras

de 2021, mas não se pode exigir cláusula meramente restritiva em edital, tendo plena

ciência de sua inexequibilidade, já que qualquer fornecedor do mercado que

participar deste processo licitatório terá que obrigatoriamente solicitar

prorrogação de prazo, caracterizando obrigação inexequível, entretanto, este pedido

de prorrogação poderá ou não ser aceito.

A previsão estabelece condição extremamente comprometedora da

competitividade uma vez que fixa prazo exíguo para a entrega tendo em vista que os

equipamentos em quantidades elevadas não são possíveis de serem fabricados e

entregues neste prazo disponibilizado, sobretudo com o momento que estamos

vivenciando de Pandemia da COVID-19 no mundo inteiro, - com as empresas de

matéria-prima retornando à sua produção normalizada-, na qual dificulta ainda

mais o processo de logística e fornecimento dos produtos.
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Este tipo de cláusula no edital, só vem a obscurecer o certame licitatório, pois afasta

diversas empresas, que, muito embora consigam fornecer os produtos a preço

bastante competitivo e com a exata qualidade pretendida pela Administração, não

possuam disponibilidade de produção para entregar no prazo estabelecido no edital.

Temos conhecimento de que não há dispositivo legal para que se estabeleça prazos

mínimos ou máximos para a entrega do equipamento, entretanto, deve-se

compreender que a administração requerente do objeto não poderá estar em

desconformidade com as práticas de mercado em relação ao produto, pois o art. 15

da Lei de Licitações, em seu inciso III, estabelece que as compras, sempre que

possível, deverão submeter-se às condições de aquisição semelhantes ao do setor

privado, isto é, deve-se exigir prazo mínimo praticável entre as fabricantes do

equipamento.

O Doutrinador em Direito Administrativo Dr. Hely Lopes Meirelles, preceitua que, “O

DESCUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DESCARACTERIZA O INSTITUTO DA

LICITAÇÃO E, PRINCIPALMENTE, O RESULTADO SELETIVO NA BUSCA DA MELHOR

PROPOSTA PARA O PODER PÚBLICO”.

Portanto, o objetivo da licitação é possibilitar a participação do maior número de

licitantes de todo território nacional. O edital deve estabelecer um prazo razoável

para a entrega dos equipamentos licitados como forma de ser respeitado o Princípio

da Livre Concorrência.

Nesse sentido, é importante a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em Direito

Administrativo, 29ª edição, Editora Forense, 2016, pág. 416:

“NO §1º, INCISO I, DO MESMO ARTIGO 3º, ESTÁ IMPLÍCITO

OUTRO PRINCÍPIO DA LICITAÇÃO, QUE É O DA
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COMPETITIVIDADE DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA

ISONOMIA:

É VEDADO AOS AGENTES PÚBLICOS 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”

(grifos).

Da análise do instrumento convocatório em questão, não resta dúvida de que se

consigna cláusula manifestamente comprometedora e/ou restritiva do caráter

competitivo que deve presidir toda e qualquer licitação, haja vista a absoluta

impossibilidade de entrega dos produtos, em prazo tão exíguo, registrando que a

grande maioria dos fornecedores do produto em questão não os mantém em

estoque, portanto os fabricantes e distribuidores solicitam um mínimo de 60

(sessenta) dias para a entrega dos mesmos nas quantidades solicitadas.

E, visando o interesse público e os princípios da economicidade, isonomia,

razoabilidade e moralidade, deve-se estabelecer prazo mais razoável para a entrega

dos equipamentos, visando o alcance da proposta mais vantajosa, além de

possibilitar a participação de mais empresas, tendo em vista que o presente edital

fere os preceitos acima transcritos, inviabilizando a participação de diversas

empresas no referido certame.
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DOS PEDIDOS FINAIS

Diante dos fatos e razões apresentadas nesta impugnação, solicitamos a esta

administração de licitação pela alteração da especificação técnica exigida para o

ITEM 2, para a sugestão humildemente fornecida pela impugnante, ou ainda, para

uma nova especificação técnica livre de exclusões e direcionamentos. E ainda,

pedimos pela reavaliação do prazo de entrega para fornecimento do item, para que o

mesmo seja alterado para um mínimo praticável entre as fabricantes e distribuidoras

do equipamento no mercado nacional.

Por fim, declaramos que não temos interesse em frustrar ou tumultuar o processo

licitatório em questão, MAS, apenas informar à administração de licitações das partes

que podem frustrar o caráter competitivo do certame, a fim de que a partir das

alterações, seja ampliada a participação de marcas e fabricantes neste processo

licitatório.

Termos em que,

Pede deferimento.

Caxias do Sul/ RS, 27 de Julho de 2022.

Henrique Klein Neto

Representante Legal/ Procurador

CPF: 003.548.599-00
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PROCURAÇÃO 
 
 

 
Pelo presente instrumento particular de procuração, a Outorgante abaixo nomeada confere 
poderes à Outorgado na forma a seguir: 
 
OUTORGANTE: MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. EPP, inscrita no CNPJ nº 
07.540.203/0001-10, situada na Rua Evaristo de Antoni, 1150 Bairro São Jose, CEP 95041-000 
– Caxias do Sul/ RS, neste ato representada por seu sócio Sr João Alfredo de Oliveira, 
brasileiro, casado, empresário, portador do CPF n° 604.859.650-20. 
 
OUTORGADA: Henrique Klein Neto, brasileiro, divorciado, empresário, portador do CPF: 
003.548.599-00, residente e domiciliado na Rua Santo Amaro, 166 faz Santo Antônio - SJ - São 

José - SC - 88104-670. 

 
PODERES: O Presente instrumento confere poderes específicos de representação da 
Outorgante 1) perante todos os Órgão Público e Privados da esfera Federal, Estadual, Distrito 
e Municipal, podendo concordar, transigir, promover acordos, solicitar certidões e demais 
documentos que venha a ser precisos para o atendimento dos interesses da Outorgantes, 
consultas de quaisquer informações de interesse da empresa, receber cartas, notificações, 
ofícios, 2) no âmbito de todo e qualquer processo de licitação, em qualquer modalidade, 
incluindo as administradas pelas bolsas de valores e processos relacionados ao Portal Siconv 
Ministério da Saúde, Pessoa s Jurídicas de Direitos Público ou Privado, Sociedades de 
Economia Mista, Entidade Autárquicas, Fundações, Paraestatais e qualquer outra entidade que 
realize licitações, podendo, para tanto, participar de todas e quaisquer modalidade e tipo de 
licitações, cadastrar a Outorgante em sistemas e sítios eletrônicos destinados à realização de 
licitações, apresentar, assinar, ratificar e retificar propostas, documentos e declarações, 
formular lances, interpor recursos administrativos, realizar consultada, examinar, visar 
documentos e propostas de empresas concorrentes, intervir em cadastro de fornecedores 
(solicitar, assinar e retirar CRC), assinar atas em geral, atas de registro de preços, contratos, 
firmar documentos, deliberar concordar, discordar, transigir, desistir, requerer, renunciar, 
impugnar, recorrer, exercer direitos, assumir obrigações, substabelecer com reserva de 
poderes e tudo mais o que se fizer necessário para o fiel cumprimento desse mandato. 

 
 
 
 
 

São José, 01 de Janeiro de 2022. 
 
 
 
 
 

João Alfredo De Oliveira 
CPF: 604.859.650-20 

RG: 6048120999 
Sócio 

JOAO ALFREDO DE 
OLIVEIRA:6048596502
0

Assinado de forma digital 
por JOAO ALFREDO DE 
OLIVEIRA:60485965020
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