
RECURSO PR 013-2021 - UNIFIMES

Marcos Vinicius <marcos.vinicius@hospcom.net>
Sex, 12/11/2021 14:09
Para:  Licitações UNIFIMES <licitacao@unifimes.edu.br>
Cc:  'Jackeline Celho' <jackeline.coelho@hospcom.net>; ana.fagundes@hospcom.net <ana.fagundes@hospcom.net>;
'Bruna Tavares - Jurídico' <juridico@hospcom.net>

Olá Boa tarde.
Segue como solicitado em edital os recursos referentes ao pregão PR 013-2021 pela empresa ABC
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA do grupo Hospcom.
Atenciosamente.
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À Ilustre Comissão de Licitação da UNIFIMES. 

 

 

 

ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 

40.014.621/0001-49, localizada na Quadra 103 Sul, Rua S011, no 47, Sala 02, Conjunto 03, Plano 

Diretor Sul, na Cidade de Palmas, Estado do Tocantins, Cep.: 77.015-034, por intermédio de sua 

procuradora que esta subscreve (Doc. 01), vem, com fundamentos da Lei n.º 8.666/90 e na Lei n.º 

10.520, interpor 

 

Recurso Administrativo 
 

Em face da decisão de classificação da primeira e segunda colocadas SETE 

HOSPITALAR e HOSPCENTER, para o item 03 – aparelho de anestesia no Pregão de n.º 

013/2021. 

 

I. DAS RAZÕES RECURSAIS 

I.1. DA ILEGALIDADE NA CLASSIFICAÇÃO DA SETEHOSPITALAR E 

HOSPCENTER – PRIMEIRA E SEGUNDA COLOCADAS PARA O ITEM 3 

 

Inicialmente, cumpre esclarecer a necessidade de desclassificação da primeira e 

segunda colocadas no item 3 aparelho de anestesia. Ocorre que o produto ofertado por ambas as 

empresas, o modelo AX400 da marca Comen, não atende à seguinte exigência contidas no edital: 

- O SISTEMA RESPIRATÓRIO DEVERÁ SER AUTOCLAVÁVEL 

  O sensor de fluxo do equipamento, um item que faz parte do sistema respiratório, NÃO 

PODE SER AUTOCLAVADO. Portanto não atende ao edital conforme fica comprovado na 

página 12-15, do manual do produto, o mesmo não pode passar por “esterilização de alto nível” 

ou seja, Autoclave. Conforme fica demonstrado na tabela do manual abaixo: 
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Cenários como o da pandemia que estamos vivendo, requer que elevemos o nível de 

vigilância com temas como contaminação cruzada e proteção das equipes de saúde, tendo maior 

rigor com os controles de contaminação hospitalar. Logo a solicitação do edital é pertinente 

“Possibilidade de sensor de fluxo autoclavável”.  

A possibilidade desse, incrementa significativamente em um maior controle no índice 

de contaminação cruzadas entre os pacientes, bem como proteção ocupacional das equipes clínicas 

presentes no ambiente de Centro Cirúrgico.  

É amplamente conhecido o conceito de controle de infecção hospitalar, onde é 

recomendado várias normativas, a ideia de diminuir a propagação dessas infecções causadas 

durante a ventilação mecânica, uma vez que a pneumonia associada a ventilação (PAV), segundo 

estudo brasileiro recente denominado “Incidência da pneumonia associada à ventilação mecânica 

em unidade de terapia intensiva” realizado pelos doutores: Écila C. Mota1; Silvânia P. Oliveira2; 

Beatriz R. M. Silveira3; Patrick L. N. Silva4; Adriana C. Oliveira5, demonstrou que, a taxa de 

mortalidade global dos pacientes com pneumonia, foi de 72,7%, esse artigo é altamente relevante, 

devido ao N elevado de pacientes que participaram da pesquisa, a conclusão do estudo foi: “a 

pneumonia foi considerada como uma doença de alta morbidade na Unidade de Terapia Intensiva. 
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Torna-se necessário a implantação de medidas efetivas para qualidade e segurança no cuidado 

de pacientes críticos”. 

 Logo, a solicitação de “Possibilidade de sensor de fluxo autoclavável”, é um 

requerimento que tem um impacto significativo, na redução desse nível de comorbidade e, é vital 

para uma maior segurança e controle nos níveis de infecção hospitalar.  

 O produto ofertado também não atende a solicitação “ATENDER PACIENTES 

NEONATAIS”. Na página 2-1 do manual do produto, é expressa a declaração de que o mesmo é 

indicado apenas para paciente Adultos e pediátricos. Veja abaixo: 

 

O produto também não atende a solicitação “mangueiras de no mínimo 5 metros”. 

Solicitamos a imediata desclassificação da empresa SETEHOSPITALAR e 

HOSPCENTER para o item 3 – aparelho de anestesia - uma vez que as mesmas não atendem a 

inúmeros requisitos solicitados no termo de referência, ofertando um produto inferior em 

especificações técnicas ao solicitado pelo termo de referência, gerando prejuízo ao erário público.  

o processo de licitação sempre busca “garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável”, com vistas à contratação/compra do 

serviço/produto dentro dos termos da legalidade, nos termos do art. 3º da Lei 8.666. 
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O crime de Fraude à Licitação está previsto no art. 90 da Lei n.º 8.666/93, que dispõe 

que: 

“Art. 90.  Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou 

qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento 

licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem 

decorrente da adjudicação do objeto da licitação: 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.” (grifo nosso) 

 

É importante ressaltar que, é possível até mesmo anular toda a licitação, em razão de 

vícios como o de classificar uma licitante que não atende ao que dispõe o Termo de Referência. 

Assim como entendimento já pacificado na jurisprudência do Tribunal de Constas da União: 

REPRESENTAÇÃO. FRAUDE À LICITAÇÃO. DIRECIONAMENTO 

DE PROCESSO LICITATÓRIO. MULTA. INABILITAÇÃO. 

INIDONEIDADE. CIÊNCIA. Na ocorrência de fraude à licitação, com 

o envolvimento do gestor público e das empresas participantes, 

impende declarar a inidoneidade do licitante fraudador para 

participar de licitação na Administração Pública Federal e inabilitar 

o gestor público para o exercício de cargo em comissão ou função de 

confiança. (TCU 00664020057, Relator: VALMIR CAMPELO, Data de 

Julgamento: 03/11/2010) 

 

A Constituição Federal descreve em seu Art. 37, XXI acerca do dever da 

Administração Pública obedecer aos princípios da legalidade – aqui tratado como as normas 

previstas em edital – e, ainda, aos princípios da moralidade e igualdade de condições a todos os 

concorrentes. 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 

com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
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as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações. (grifo nosso) 

 

Outrossim, a Lei de Improbidade Administrativa também destaca em seu texto que 

todos os agentes públicos têm o dever de velar pela observância dos princípios da Administração 

Pública, in verbis: 

“Art. 4° - Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são 

obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência no trato dos 

assuntos que lhe são afetos.” (Lei n.º 8.429/92).  

 

Dessa forma, diante das graves ilegalidades aqui constatadas, havendo grave 

desrespeito à legislação e seus Princípios Legais, a ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 

apresenta suas razões recursais, em razão do claro descumprimento aos requisitos do Edital, 

conforme explanado acima. 

 

II. DO PEDIDO 

 

Ante o exposto, REQUER seja recebido o presente RECURSO 

ADMINISTRATIVO em face da classificação da primeira e segunda colocadas, a fim de que 

esta sejam desclassificadas, em razão da grave ilegalidade e desrespeito às normativas legais 

e, ainda, art. 37, XXI da Constituição Federal, que trata da necessidade de se realizar uma 

licitação que cumpra aos requisitos no Edital e Termo de Referência, respeitando e conferindo 

igualdade a todos os participantes, sob pena de incorrer em flagrante ato de improbidade 

administrativa.  

Termos em que, 

Pede e espera deferimento. 

 

Goiânia, 12 de novembro de 2021. 

 

ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI  

CNPJ sob o n.º 40.014.621/0001-49 

 

BRUNA OLIVEIRA 
TAVARES:70123283
124

Assinado de forma digital por 
BRUNA OLIVEIRA 
TAVARES:70123283124 
Dados: 2021.11.12 12:56:59 
-03'00'
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À Ilustre Comissão de Licitação da UNIFIMES. 

 

 

 

ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 

40.014.621/0001-49, localizada na Quadra 103 Sul, Rua S011, no 47, Sala 02, Conjunto 03, Plano 

Diretor Sul, na Cidade de Palmas, Estado do Tocantins, Cep.: 77.015-034, por intermédio de sua 

procuradora que esta subscreve (Doc. 01), vem, com fundamentos da Lei n.º 8.666/90 e na Lei n.º 

10.520, interpor 

 

Recurso Administrativo 
 

Em face da decisão de classificação da fabricante SHENZHEN COMEN MEDICAL 

INSTRUMENTS CO., LTD., para os itens 19 e 20 – monitor multiparametros no Pregão de n.º 

013/2021. 

 

I. DAS RAZÕES RECURSAIS 

I.1. DA ILEGALIDADE NA CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS 19 E 20 DO 

PREGÃO 

 

Senhores, viemos através deste, interpor recurso administrativo solicitando a 

desclassificação da empresa que cotou o MONITOR MULTIPARAMETRO, Star 8000F da 

fabricante Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. para os itens 19 e 20 (MONITOR 

MULTIPARÂMETROS) equipamento que não atende na íntegra as solicitações do termo de 

referência, sendo assim, elencamos abaixo alguns pontos para comprovação dos fatos. 

Segue alguns pontos onde foi solicitado pelo termo de referência e a Shenzhen Comen 

Medical Instruments Co., Ltd com o modelo Star 8000F, não cumpre com o solicitado: 

No termo de referência é solicitado: 

• “PODE-SE COLOCAR ATÉ CINCO MÓDULOS ADICIONAIS SEM 

A NECESSIDADE DE RACK EXTENSOR”  
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Foi verificado no manual e no catálogo do equipamento, porém não foi encontrado a 

informação da possibilidade de 5 módulos adicionais. Este pré-requisito traz uma facilidade para 

o operador durante seu uso, pois consegue intercambiar parâmetros específicos para cada perfil de 

paciente, e segundo os documentos disponíveis, o equipamento ofertado não apresenta esta 

tecnologia. 

Estas características solicitadas pelo órgão são de extrema importância para o melhor 

funcionamento do equipamento. O não cumprimento da licitante quanto ao que exige o edital, 

acarreta em grave ilegalidade e prejuízo ao erário público. 

O processo de licitação sempre busca “garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável”, com vistas à contratação/compra do 

serviço/produto dentro dos termos da legalidade, nos termos do art. 3º da Lei 8.666. 

O crime de Fraude à Licitação está previsto no art. 90 da Lei n.º 8.666/93, que dispõe 

que: 

“Art. 90.  Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou 

qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento 

licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem 

decorrente da adjudicação do objeto da licitação: 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.” (grifo nosso) 

 

É importante ressaltar que, é possível até mesmo anular toda a licitação, em razão de 

vícios como o de classificar uma licitante que não atende ao que dispõe o Termo de Referência. 

Assim como entendimento já pacificado na jurisprudência do Tribunal de Constas da União: 

REPRESENTAÇÃO. FRAUDE À LICITAÇÃO. DIRECIONAMENTO 

DE PROCESSO LICITATÓRIO. MULTA. INABILITAÇÃO. 

INIDONEIDADE. CIÊNCIA. Na ocorrência de fraude à licitação, com 

o envolvimento do gestor público e das empresas participantes, 

impende declarar a inidoneidade do licitante fraudador para 

participar de licitação na Administração Pública Federal e inabilitar 

o gestor público para o exercício de cargo em comissão ou função de 

confiança. (TCU 00664020057, Relator: VALMIR CAMPELO, Data de 

Julgamento: 03/11/2010) 
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A Constituição Federal descreve em seu Art. 37, XXI acerca do dever da 

Administração Pública obedecer aos princípios da legalidade – aqui tratado como as normas 

previstas em edital – e, ainda, aos princípios da moralidade e igualdade de condições a todos os 

concorrentes. 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 

com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 

as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações. (grifo nosso) 

 

Outrossim, a Lei de Improbidade Administrativa também destaca em seu texto que 

todos os agentes públicos têm o dever de velar pela observância dos princípios da Administração 

Pública, in verbis: 

“Art. 4° - Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são 

obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência no trato dos 

assuntos que lhe são afetos.” (Lei n.º 8.429/92).  

 

Dessa forma, diante das graves ilegalidades aqui constatadas, havendo grave 

desrespeito à legislação e seus Princípios Legais, a ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 

apresenta suas razões recursais, em razão do claro descumprimento aos requisitos do Edital, 

conforme explanado acima. 

 

II. DO PEDIDO 

 

Ante o exposto, REQUER seja recebido o presente RECURSO 

ADMINISTRATIVO em face da classificação da licitante em referência, a fim de que esta seja 
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desclassificada, em razão da grave ilegalidade e desrespeito às normativas legais e, ainda, 

art. 37, XXI da Constituição Federal, que trata da necessidade de se realizar uma licitação que 

cumpra aos requisitos no Edital e Termo de Referência, respeitando e conferindo igualdade a todos 

os participantes, sob pena de incorrer em flagrante ato de improbidade administrativa.  

 

Termos em que, 

Pede e espera deferimento. 

 

Goiânia, 12 de novembro de 2021. 

 

ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI  

CNPJ sob o n.º 40.014.621/0001-49 

 

BRUNA OLIVEIRA 
TAVARES:70123283
124

Assinado de forma digital por 
BRUNA OLIVEIRA 
TAVARES:70123283124 
Dados: 2021.11.12 12:57:43 -03'00'
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