
   
   
    
  
   
   
 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VARGAS 

FERREIRA – CHAPECÓ – ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

CONVÊNIO Nº 2018TR000811 – COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 02/2018 

 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA., empresa já qualificada nos 

autos do pregão em referência, fabricante de equipamentos médico hospitalares, 

dentre os quais equipamentos monitores, exigidos nos autos deste Pregão, tipo menor 

preço, vem, respeitosamente, à presença de V. Ex.ª, nos termos da Lei n. º 8.666/93, 

apresentar, tempestivamente, as suas RAZÕES RECURSAIS, relativas à COTAÇÃO DE 

PREÇOS  em epígrafe pelas razões expostas a seguir: 

 

1. A presente licitação, modalidade pregão eletrônico, tipo 

menor preço por lote, tem por objeto à aquisição de equipamentos de MONITOR 

MULTIPARÂMETROS DE SINAIS VITAIS, conforme especificações do Edital. 

 

2. Após ser declarada como vencedora do certame a empresa 

HORA H HOSPITALAR LTDA, fabricante MINDRAY, modelo uMec-12., para o item 03, a 

empresa, ora Recorrente, vem demonstrar que o equipamento ofertado deixa de 

atender pontos técnicos específicos solicitados no Edital. 

 Cabe ao presente documento, explanar sobre o 

desatendimento ao descritivo editalício. 

 

 



   
   
    
  
   
   
 

ITEM  03 – 000673 – MONITOR MULTIPARÂMETRO BÁSICO (05 PARÂMETROS). 

Mister se faz a revisão da decisão que declarou vencedora a Licitante Recorrida em 

questão, tendo em vista que o equipamento ofertado desatende uma das principais 

características exigidas no termo de referência. 

 

A empresa Recorrida, foi declarada vencedora no item 03 do Convênio 

n° 2018TR000811, conforme parecer técnico do órgão. 

 

Entretanto, a Philips descorda dessa decisão, uma vez que o 

equipamento modelo uMec-12, da marca MINDRAY, não atende na íntegra a 

especificação técnica do termo de referência do edital. 

 

Destarte que o edital no descritivo do item 03, exige que o equipamento 

utilize para medição de oximetria as tecnologias nellcor, masimo set, fast ou trusignal, 

após analise detalhada do manual registrado na ANVISA do equipamento uMec-12, 

marca MINDRAY, não consta a informação do tipo de tecnologia utilizada pelo 

equipamento para medição de tal parâmetro. Sendo assim, questiona-se qual foi o 

método utilizado pela equipe técnica do hospital para comprovação de que o 

equipamento utiliza uma das tecnologias solicitadas pelo instrumento convocatório. 

Outrossim, sabendo-se que o edital em seu item 03, subitem 16, requer 

que o equipamento possua “possibilidade de conexão bidirecional com a Central de 

Monitoração e integração com o Sistema do Hospital pelo protocolo HL7, diretamente 

no monitor ou por meio de Central de Monitoração”,  tal exigência não consta no 

manual do equipamento, bem como em nenhuma literatura técnica que contenha  

informação referente à conexão bidirecional do equipamento através do protocolo 

exigido." 



   
   
    
  
   
   
 

 Não restam, portanto, dúvidas de que a proposta recorrida jamais 

poderia ter sido classificada/declarada vencedora, em vista de desatender algumas das 

principais exigências técnicas exigidos no Instrumento Convocatório, comprometendo a 

eficácia no atendimento da demanda dessa Dd. Administração. 

 

DO DIREITO 

 Como restou-se comprovado, a proposta Recorrida já deveria, 

ex officio, ser desclassificada. 

 De acordo com a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que 

regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações 

e contratos da Administração Pública e dá outras providências, o edital deve trazer 

critérios que possibilitem o julgamento objetivo da proposta. Afinal, a própria Lei 

determina que: 

 

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

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

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da VINCULAÇÃO 

AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, DO JULGAMENTO OBJETIVO E DOS QUE LHES 

SÃO CORRELATOS. (grifo nosso) 

 



   
   
    
  
   
   
 

 Deverá ser observado o dispositivo previsto nos termos do art. 

43, inciso VI, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos – n. 8.666/93: 

 

 

Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 
procedimentos: 

IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, 
conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial 
competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais 
deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a 
DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DESCONFORMES OU INCOMPATÍVEIS; (Grifo 
nosso). 

 E não poderia ser de outra maneira. 

 No âmago do Princípio Administrativo da Isonomia, só 

poderão ser classificados para a disputa de lances, aqueles Licitantes que ofertaram o 

produto de acordo com as características editalícias. 

 Quer nos parecer injusta uma disputa de lances onde um dos 

licitantes apresenta equipamento que não atende às necessidades técnicas exigidas 

pela Administração. 

 Como consequência, deverão prevalecer os termos do art. 48 

da Lei 8.666/93, a saber: 

 

Art. 48.  Serão desclassificadas: 

I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 

 Deverá essa Dd. Equipe de Pregão, rever a classificação da 

proposta Recorrida, pelo não atendimento da principais características técnicas 



   
   
    
  
   
   
 

solicitadas no edital, conforme análise do manual disponibilizado pela ANVISA e demais 

documentos apresentados. 

 

DO PEDIDO 

 Por tudo isso, e pelo que mais dos autos consta, a ora 

Recorrente requer o provimento deste RECURSO, para o fim de anular a decisão que 

declarou vencedora a propostas apresentada pela empresa HORA H HOSPITALAR LTDA 

para o item 03, do certame em referência, em razão de apresentar equipamento em 

total desacordo com as exigências técnicas do Instrumento Convocatório, à luz do art. 

48 da Lei 8.666/93. 

 Caso este Douto (a) Pregoeiro (a) não entenda desse modo, a 

Recorrente requer que se faça subir o recurso, devidamente informado, para a 

autoridade competente, para julgá-lo no prazo previsto em lei, bem como efeito 

suspensivo ao presente. 

 Varginha/MG, 06 de agosto de 2018. 

 

 Pede Deferimento. 

 

 

 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. 

 LEONARDO DE MORAES DOS SANTOS 


