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OBJETIVO:
Este documento responde publicamente, por força de contrato havido entre as

partes, o pedido do solicitante Hospital Regional do Oeste, entidade filantrópica sem fins lucrativos

integrante da Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira, frente a Pedido de Esclarecimentos

do interessado CONKAST na participação da Cotação Eletrônica para seleção de equipamento

médico denominado CARRO MACA HIDRÁULICO AVANÇADO NÍVEL I. Sua circulação deve

ser pública e disponível na plataforma web da instituição, além da resposta direta ao interessado.

1 – PROGRAMA DE INTEGRIDADE:

A Rede Brasileira de Engenharia Clínica e Hospitalar - EngeHosp, sua
franqueadora e seus franqueados estão alinhados com o Programa de Integridade - Diretrizes
para Empresas Privadas do Pró-Ética. Este Guia traz normas que ajudam empresas a construir ou
aperfeiçoar instrumentos destinados à prevenção, detecção e remediação de atos lesivos à
Administração Pública no ambiente organizacional. O Pró-Ética resulta da conjugação de esforços
entre os setores público (CGU) e privado para promover no país um ambiente corporativo mais
íntegro, ético e transparente.

A iniciativa consiste em fomentar a adoção voluntária de medidas de
integridade pelas empresas, por meio do reconhecimento público daquelas que,
independentemente do porte e do ramo de atuação, mostram-se comprometidas em implementar
medidas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de atos de corrupção e fraude.

O Programa de Integridade da Rede EngeHosp está em consonância com a
Lei nº 12.846/2013 (Lei Empresa Limpa, também conhecida como Lei Anticorrupção) e suas
regulamentações, e possui o comprometimento e apoio da alta direção da Franqueadora. A
instância responsável pelo mesmo (Depto. Jurídico e de Conduta) é dotada de autonomia,
independência, imparcialidade, recursos materiais, humanos e financeiros para o seu pleno
funcionamento, com possibilidade de acesso direto, quando necessário, ao mais alto corpo
decisório da empresa. Conheça mais sobre o "Pró-Ética" consultando os “Guias de Integridade” e
palestras das “Conferências Lei Empresa Limpa”.

2- TERMOS DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS:

A empresa CONKAST MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. inconformada com

o resultado das análises técnicas oferecidas no processo n° 017/2021, Item 08 - Carro Maca

Avançado Nível I, entrou tempestivamente com PEDIDO DE ESCLARECIMENTO na pessoa do

Sr. Igor Mendes, sobre sua desclassificação, pelos motivo a seguir por ele narrado:

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/colecao-programa-de-integridade
http://www.cgu.gov.br/assuntos/etica-e-integridade/empresa-pro-etica/conferencia-lei-empresa-limpa
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(...) Em relação a análise de nossa proposta, gostaria de saber o

motivo da desclassificação de nossa proposta no item 08, visto que

engenharia técnica não avaliou o produto, que inclusive atendia

plenamente ao edital. (...)

3 – RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

1. As quatro ofertas desclassificadas neste item não alcançaram uma pontuação total

mínima de mais de 0,50 (50%), principalmente porque não alcançaram nota suficiente

no quesito NTC, que é compatibilidade com o descritivo do edital:

CONCORRENTES NTC NTP NTQ NTS NTM PTL IT

HIPROMED 10 10 40 30 20 190 0.380

+ETICA 10 10 40 30 20 190 0.380

SALUTEM 10 10 40 30 20 190 0.380

FRAGA 40 40 40 30 30 380 0.760

KSS 40 40 40 30 30 380 0.760

CONKAST 10 10 40 30 20 190 0.380

STRYKER 40 40 40 30 30 380 0.760

branco/controle 50 50 50 50 50 500 1.000

PTL max 500.00

2. Os quesitos técnicos que mais fizeram o produto do ofertante não alcançar o NTC

equivalente aos demais concorrentes foram:

a. Não restou comprovado nos documentos diligenciados nem no sítio da ora

suplicante, a capacidade de trabalho de 230 kgs. solicitada no edital;

b. Não restou comprovado, nos documentos diligenciados, no sítio da ora

suplicante e nem no registro ANVISA, que a espessura mínima dos tubos

seja a de #2,0 mm nos componentes secundários e #3,0mm nos principais.

Isto foi descrito como cópia exata do descritivo, porém as diligências não

validaram o escrito em nenhum documento da empresa. As diligências

efetuadas em outros sítios de processos licitatórios como o de

https://www.passaquatro.mg.gov.br/upfiles/contas-publicas/relatorios-de-licitac

https://www.passaquatro.mg.gov.br/upfiles/contas-publicas/relatorios-de-licitacoes/2021/pregao-eletronico-033-2021/resultado-pregao-eletronico-033-2021.pdf
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oes/2021/pregao-eletronico-033-2021/resultado-pregao-eletronico-033-2021.p

df confirmam que as ofertas para este modelo são diferentes do que foram

anunciadas para a instituição HRO;

c. Adicionalmente, no registro ANVISA mencionado pela proponente não consta

este modelo de equipamento (CNK4150), nem tampouco no catálogo

eletrônico da proponente;

d. A garantia contra defeitos na camada de pintura ofertada pelo postulante foi

de 12 meses ao invés dos 24 meses requeridos;

Como nossas diligências podem não ser infalíveis, se a ora suplicante tiver

a absoluta certeza de que o seu equipamento atende 100% do que está descrito no edital,

sugerimos que a mesma solicite a apresentação de amostra para a douta Comissão de Compras

e na sua aprovação, remeta um exemplar para o endereço da instituição, para comprovação.

E por considerarmos que respondemos a contento os quesitos da

solicitante, sugerimos para que a instituição assistencial evolua normalmente o processo de

aquisição deste item se a postulante não mais se manifestar.

Chapecó, 22 de novembro de 2021.

Eng. J Fernando Meira da Rocha
CREA: 054.300 D visto SC: 052360-5

(assinado digitalmente na data de impressão)

Este parecer foi submetido ao crivo do escritório de atendimento de LEC (Legal, Ethics and Compliance) Leal,
Souza & Pillar Advogados Associados (OAB-RS:105453) contratado pela Rede Brasileira de Engenharia Clínica e
Hospitalar - EngeHosp para verificação de compatibilidade nas regras de compliance e foi validado e autorizado a
qualquer publicização, tudo conforme rege o Manual de Compliance da Rede.

https://www.passaquatro.mg.gov.br/upfiles/contas-publicas/relatorios-de-licitacoes/2021/pregao-eletronico-033-2021/resultado-pregao-eletronico-033-2021.pdf
https://www.passaquatro.mg.gov.br/upfiles/contas-publicas/relatorios-de-licitacoes/2021/pregao-eletronico-033-2021/resultado-pregao-eletronico-033-2021.pdf
http://cloud2.snappages.com/395cad17c93662f4035fcfee228eecb144ae65ec/Manual%20de%20Compliance%20da%20Rede%20EngeHosp.pdf
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