
 

 

 

AO 

ILUSTRÍSSIMO (A)  SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 

REGIÃO DO  “ VALE DO PEIXOTO” - MT 

 

REF: PREGÃO PRESENCIAL N° 20/2018 - EDITAL 021/2018 

 

I. I-IMPUGNAÇÃO  

 

 

A INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº. 90.909.631/0001-10, 

estabelecida na Rua Beco José Paris, nº. 339, Pavilhão 19 Cidade Porto Alegre – RS, vem muito 

respeitosamente perante V. Sª. Apresentar IMPUGNAÇÃO em relação ao Edital acima citado, 

pelos motivos e fatos que a seguir passa expor:  

 

O Edital tem como objeto “ ..REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME TERMO 

DE CONVENIO 002/2015, CELEBRADO ENTRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDA DA REGIÃO 

DO VALE DO PEIXOTO E A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, A SEREM 

ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA TRAVESSA 

BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, CONSTANTES NO TERMO 

DE REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE 

O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS...” 

 

 

Porém ao analisar o item 18 CARDIOVERSOR, percebe-se um direcionamento nas descrições 

técnicas impedindo, portanto a competitividade e legalidade no certame restringem as maiores 

marcas disponíveis no mercado nacional com potencialidade de participar e atender a 

finalidade deste certame, desta forma não nos resta alternativa a não ser impugnar o presente, 

para que as medidas cabíveis sejam tomadas, a fim de sanar os vícios que maculam o 

processo.  

 

II. DO MERITO  

 

No item 18 do edital reza a seguinte descrição:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CARDIOVERSOR  

Cardioversor portátil, em caixa de material sintético de alto impacto com alça de transporte e 

suporte para fixar pás, composto de Monitor e Desfibrilador em uma única unidade. Saída para 

registro através de Eletrocardiógrafo, alimentação em rede elétrica de 90/230 volts com 

chaveamento automático, entrada para fonte externa de 12 volts para uso em ambulâncias e 

bateria interna recarregável. Monitor cardíaco de 01 canal, 07 derivações, indicação de 

Freqüência Cardíaca digital de 0 a 250 BPM, alarme de bradi e taquicardia com ajuste digital, 

alarme de eletrodo solto, pré-amplificador flutuante, proteção contra descarga de Desfibrilador, 

sinal sonoro de onda “R”, monitoração de ECG através do cabo paciente ou através das 

próprias pás do Desfibrilador. Teclado de membrana sensível ao toque. Com imagem 

congelada, tela de cristal liquido luminosa com 5 polegadas. Desfibrilador com tecla 

Liga/Desliga de sincronismo com monitor para cardioversão, indicação luminosa da onde “R”. 

Teclado de membrana com indicação visual para seleção de energia e funções. Possibilidade 

de uso de pás internas e externas adulto e infantil, seleção automática das escalas de energia 

de acordo com a pá utilizada (adulto/infantil externo e adulto/infantil interno). Escalas para 

seleção de carga, de 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, 

interna e externa infantil. De 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa 

adulto. Tempo de carga de 9 a 15 segundos dependendo da carga selecionada (norma IEC 

601.2). Circuito anula carga automático que cancela a energia selecionada após 45 segundos 

ou manual através de tecla no painel. Teste das pás diretamente no equipamento, com 

lâmpada néon para indicação do disparo. Bateria interna recarregável com capacidade para 

até 40 disparos ou 2 horas de monitoração, quando em plena carga. Acessórios:  

- 01 Cabo de força tripolar  

- 01 Cabo paciente 05 vias  

- 01 Jogo de Pás externas adulto  

- 02 Fusíveis 2ª/250v  

- 02 Fusíveis 1ª/250v com retardo  

- 05 Eletrodos  

Manual de instruções em português. Dimensões médias de: 39 x 22 x 42 cm. Peso aproximado de 

11 kg. Preferencialmente de fabricação nacional. Garantia mínima de 01 ano.  

 

A descrição acima é quase uma “cópia  fiel” do  descritivo técnico do Cardioversor da Marca  

Ecafix. 

Abaixo link e informações da pagina do manual deles onde especifica essas características: 

http://loja.ecafix.com.br/equipamento-medico-hospitalar/cardioversor-mdf-03b.html 

Cardioversor MDF-03B - Equipamento Médico Hospitalar 

loja.ecafix.com.br 

CARDIOVERSOR MDF 03 B, marca ECAFIX FUNBEC. Portátil, caixa de material sintético 

de alto impacto com alça de transporte e Suportes para fixar as pás, composto de 

Monitor e Desfibrilador em uma única unidade. 

 

 

 

Sem as modificar o descritivo 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 

http://loja.ecafix.com.br/equipamento-medico-hospitalar/cardioversor-mdf-03b.html
http://loja.ecafix.com.br/equipamento-medico-hospitalar/cardioversor-mdf-03b.html


 

 

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. 

 

 

III. DO DIREITO  

O inciso I do art. 40, da lei r. 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) 



 

 

 

 

 

IV. DO PEDIDO  

 

Senhor (a) Pregoeiro (a) em que pese os fatos alegados e diante do que se pode 

observar o descritivo do item 18 deve ser alterado, pois a manutenção do edital na 

forma que se encontra impede a competitividade no certame, e elimina da 

concorrência produtos de qualidade igual ou superior ao que está sendo solicitado e, 

para que seja o Certame sem restrição a ampla competitividade, pedimos a 

ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO TÉCNICA do item em epigrafe. 

 

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

Empresas que cotem a certas marcas ou o próprio fabricante 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.  

 

Porém, na situação presente é dever de qualquer cidadão, como agora é o caso da 

Impetrante, atento a isso, alertar à Administração, a fim de que reformule este Termo de 

Referencia e  proponha um  novo Descritivo, sem vícios para que possa estar em consonância 

com a Lei de Licitações e às demais normas que regem as Compras públicas.  

 

 

Diante do exposto, conclui-se que a Administração Pública tem o dever de atentar para os 

princípios que norteiam a concorrência pública, objetivando resguardar o interesse público.  

 

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

em busca da proposta mais vantajosa ao ente licitante e SEMPRE em prol do INTERESSE PÚBLICO, 

é de rigor o cancelamento do presente Instrumento Convocatório, ou a reformulação do Termo 

de Referencia quanto ao objeto licitado no ITEM 18 do contrário todo o procedimento restará 

maculado, viciado e NULO.  

 

Sem mais, no aguardo de um pronunciamento, 

 

Porto Alegre, 25 de Fevereiro  de 2019. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA
DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel.  Válber  Azevêdo de Miranda Cavalcanti,  Oficial  do  Primeiro  Registro  Civil  de  Nascimentos e  Óbitos e  Privativo  de Casamentos,
Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude
de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou
na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que,  para  garantir  transparência  e  segurança jurídica  de todos os atos oriundos dos respectivos serviços  de Notas e
Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um
código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo:
Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas
vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO
HOSPITALAR LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA  a responsabilidade, única e exclusiva,  pela  idoneidade do documento
apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/06/2018 16:17:04 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos,
de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado
Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR
LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato,  acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta  desta

Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1016953

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 26/06/2019 15:40:54 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 75152606181538190188-1 a 75152606181538190188-2
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b91b946c5e42c40c31888ced5c5da28c578cccc4f9ac0d0321602dc7443182129a3c36d0c741ddabbdb44b3
5a4fbebcb4b616ff8689edf3a4ad74628056eb2a88

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/751526061...

1 of 1 26/06/2018 16:17



Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 75151107181506560368-1; Data: 11/07/2018 15:18:34

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHD61627-283F;
Valor Total do Ato: R$ 4,23

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti

Titular
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Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas
vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO
HOSPITALAR LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA  a responsabilidade, única e exclusiva,  pela  idoneidade do documento
apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 11/07/2018 15:58:05 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos,
de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado
Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR
LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato,  acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta  desta

Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1027550

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 11/07/2019 15:18:34 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 75151107181506560368-1
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05beb5b8040fe0f9acd4d930c72d620f4b80111c33b9d1b316f3efa5837a521167ea3c36d0c741ddabbdb44b35
a4fbebcb460d2d45209195f832df6f96c1e97d6ca
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 75152906171007120907-1; Data: 29/06/2017 10:08:22

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFJ14798-B4EG;
Valor Total do Ato: R$ 4,12

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti

Titular
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO
HOSPITALAR LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/08/2018 10:21:30 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA ou ao
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 765278

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 14/08/2019 10:15:15 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 75152906171007120907-1 
 ²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei

Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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