
 

 

 
 

A  
MUNICÍPIO DE CANOINHAS- SC  
PREGÃO ELETRONICO N.º FUNREBOM 04/2022 

  
PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 
 
 

A Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda, CNPJ 90.909.631/0001-10, estabelecida no Beco José 

paris, 339 Pavilhões 18 e 19, Bairro Sarandi na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, por seu 

representante legal abaixo assinado, vem, respeitosamente, à presença de V.S.ª., tempestivamente, com fulcro no 

artigo 2º e 41 § 1º da Lei 8666/93 , interpor este PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO.  

 

I. DOS FATOS  

 

     Este Edital tem como OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO PRÉ 
HOSPITALAR E RESGATE, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CANOINHAS,. Porém ao analisar o 
mesmo, percebe-se um claro direcionamento nos descritivos técnicos 02 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO 

sendo que, as características solicitadas eliminam praticamente todos os demais fabricantes destes equipamentos.  
 

Ademais, após as anlises realizadas, encontramos fortes tendencias de direcionementos, existe uma 

amálgama de descritivos que certamente fracassará o certame, pois a tendencia de direcionar o descritivo para as 

fabricantes CMOS DRAKE e TEKMARKET, o que facilmente é “derrubada” por algumas especificações que ambas não 

atendem ao preciosismo de exigências, deixando de atender na integra todoas estes requisitos. Sendo assim, o fracasso 

destes itens é liquido e certo.  

Logo abaixo transcreveremos os pontos que analisamos e comprovaremos tais afirmações. Diantemão, 

resta claríssimo que a COMPETITIVIDADE e LEGALIDADE no certame está CERCEADA.  

 

Sendo assim, não nos restam alternativas a não ser impugnar o presente, para que as medidas cabíveis 

sejam tomadas, a fim de sanar os vícios que maculam o processo, promovendo uma disputa isonômica e justa entre 

todos os potencias fabricantes do mercado.  

 
II. DO MÉRITO  

 

Ao analisarmos com detalhamento o item  mencionados percebemos que a combinação das principais 

caracterisiticas descritas para o objeto pretendido, se anulam entre si, retirando do processo todos os potenciais 

fornecedores aptos a participar do referido processo. Sendo as quais listadas a seguir:  

  

02 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO 

Nos deparemanos com descritivos que induzem o direcionamento para duas marcas, veja bem, apenas 

duas, já de principio contrariando os ditames da Lei N°8666/1993, onde resta-se claro que deverão ser relacionadas no 

mínimo três marcas para abertura de um processo licitatório.  

 



 

 

Algumas especificações se contradizem e acabam por deixar o descritivo completamente direcionados, 

limitando os demais participantes aptos, senão vejamos:  

 

> IP56 Exclui: Mindray; Nihon Kohden, Philips; Physio Control; Progetti; Schiller; Zoll; Ambulanc 

Permancem: Instramed; Cmos Drake, Toth e HeartSine. 

 

 

> nos chama atenção  pra monitorização com cabo de ECG 5 vias e SpO2, apenas Toth e Cmos Drake – uma vez que 

aqui neste ponto apenas duas empresas estariam aptas, já seria o motivo suficiente para promover a impugnação por 

cerceamento, restrição a ampla participação, pois, não existem o mínimo de 3 empresas aptas para esta disputa.  

 

 

A permanência de tal exigência impedirá a aplicação dos princípios que regem os processos licitatórios 

e que culminaria apenas em inviabilizar a competitividade do maior número de participantes ao processo e obtenção 

da proposta mais vantajosa a instituição.  

 

 

III. DO DIREITO 

 

Desta forma, os decritivos técnicos dos 02 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, constam falhas no 

seu entendimento lógico, deixando o descritivo confuso e acarretando não atendimento de nenhum fabricante, quando 

da união de todas as características solicitadas em edital.  

O inciso I do art. 40, da Lei estabelece que o objeto deve ser descrito no edital de licitação de forma 

sucinta e clara e o inciso I, do art. 3º, assim determina: 

 

Art. 3o 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 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. 
 

 § 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 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; (grifo nosso). 

 

 

Assim, para que tal princípio seja respeitado, o § 1º expressamente reprova tais condutas, emitindo 

proibição dirigida aos responsáveis pela elaboração, aprovação, ratificação ou homologação dos atos convocatórios, e 

ainda àqueles que tendo conhecimento de tais defeitos, tolerem tais restrições. Não obstante, é importante ressaltar 

que a comissão deve descrever o produto solicitado da forma mais abrangente e clara, a fim de buscar a proposta mais 

vantajosa em um número maior de licitantes.  



 

 

 

Diante de tais obstáculos, vimo-nos prejudicados em nosso direito de participar da presente licitação, 

portanto, para que seja atendido o princípio da razoabilidade previsto na Lei de Licitação, faz-se necessário a revisão 

do objeto do Edital, para que não haja prejuízo para a licitante. 

 

 Com a mais nobre intenção de participar do referido certame no item  02 DESFIBRILADOR EXTERNO 

AUTOMÁTICO que é um dos carros chefe da INSTRAMED, desta forma, viemos tempestivamente, alertar a esta douta 

comissão, para que tais questionamentos que afastam todos os concorrentes aptos a participação neste processo, 

sejam alterados e considerados nossos pedidos, afim de permitir um descritivo claro, conciso e que permita a 

competividade e a ampla participação de diversos concorrentes. 

  

Sem a modificação acima exemplificada estará ocorrendo inobservância dos preceitos fundamentais 

que norteiam o processo licitatório a Administração deve usar dos princípios inerentes à licitação, assim expressos no 

Art. 3º da Lei nº 8.666/93 quais sejam: princípio 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, para que haja concorrência no certame. Está havendo ainda, violação ao princípio da isonomia 

onde é proibido a Administração Pública tratar de forma desigual. 

 

Usando de prerrogativas ou vantagens aqueles que se encontram em pé de igualdade, desta forma 

deve-se visar o equilíbrio entre todos, sem privilégios de alguns em detrimento de outros. 

 

Vejamos, sobre estas questões: 

É evidente que jamais seria a intenção desta Administração trazer condições a beneficiar a Empresas 

que venham ofertar a certas marcas, fabricante, ou ainda distribuidoras mais diversificadas da região, mesmo porque, 

a Administração não tem obrigação de conhecer “a fundo” o mercado dos bens e dos serviços que quer licitar, e nem 

tem obrigação de conhecer mínimos detalhamentos técnicos desses bens e serviços.  

 

O descritivo que o edital propõe reduz drasticamente a zero o número de potenciais participantes, 

impedindo portanto a competitividade e legalidade do certame, pois com esta descrição de equipamento, induz que 

nenhum participante atenda plenamente aos requisitos do edital, tornando-o deserto por falta de concorrentes aptos. 

Desta forma esta se colocando “em jogo” um valor muito alto, pois esta administração pretende registrar preços para 

futura aquisição de 02 unidades de desfibriladores externos, e com os descritivos na forma que se apresentam, a 

frustação deste certame é nítida. 

Sendo assim, sugerimos esta impugnação/alteração para que sejam sanados os vícios que maculam o 

processo e aprovisionadas as alterações para o descritivo técnico.  Com intuito de permitir a ampla participação e a  

competitividade, buscando a economicidade aos cofres públicos, fazemos nossos pedidos.    

Entendemos que este conhecimento mais aprofundado se deve aos próprios fornecedores interessados 

em participar do certame, no qual é o nosso dever antes mesmo como cidadãos do que empresa, alertar a 

administração que o edital do referido certame está maculado, devido a sua descrição técnica.   



 

 

 

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação em que pese os fatos alegados e diante do que 

se pode observar o descritivo do item deve ser alterado, sem a restrição de marcas e / ou direcionamento, evitando 

que o processo seja fracassado devido a falta de concorrentes ou a impossibilidade de negociar com esta adminsitração. 

 

IV.  DOS PEDIDOS  

 

a)   retirar a possibilidade de UPGrade de SPO2, pois alem de limitar para apenas duas empresas, esta 

não é uma caracteristica usual em DEAS, visto que há apenas duas marcas noamercado que possuem. Equipamentos 

DEA sao utilizados para resgastar a vida do paciente e estabilizar ate o momento da conduta médica e novos 

protocolos com um cardiversor ou monitor.   

 

b) Nos chama atenção o cabo de 5 vias. 

Não seria 3 vias?? 

Tendo em vista que se faz necessario apenas a visualização da deriação da curva DII, onde é possivél a 

realização da mesma apenas copm o cabo de 3vias, aliado a economicidade n~]ao há a necessidade 

desse custo na aquisição de um cabo de 5 vias, ou seja tornamos a aquisição com essas alterações uma 

aquisição economica e consciente por esse órgão. 

 

c) Sugerimos a essa administração que deixe claro em seu descritivo o tipo de tela que deseja adquirir, 

e se levarmos em consideração a necessidade do ECG, é impressindivél que seja possivél a visualização do mesmo, 

ou seja, é necessário a aquisição de desfibrilador com tela de LCD. 

 

 

Sendo assim, considerando que o procedimento licitatório deve ser pautado e ser promovido em busca 

da proposta mais vantajosa para Administração Pública tem o dever de atentar para os princípios que norteiam a 

concorrência e o interesse público. É de rigor a reformulação do Termo de Referência no que diz respeito ao objeto 

licitado,  do contrário todo o procedimento restará maculado, DESERTO, viciado e NULO.  

 

 

Sem mais, aguardamos o deferimento do exposto. 

 

Porto Alegre, 22 de julho de 2022. 

 

 

INSTRAMED – INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA. 
ARTHUR JORGE DE ALMEIDA MORAES 

Gerente Geral / Procurador 
RG: 2121145714 SSP/RS 

CPF: 511.125.237-15 
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