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EXMO. SR.(A). PREGOEIRO(A).

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO-SP

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

REF: PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/2018
PROCESSO N.º 8.390/2018-7

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE
(EQUIPAMENTOS HOSPITALARES e MÓVEIS), EM ATENDIMENTO À
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações constantes no
Anexo I deste Edital.

ABERTURA: 05/10/2018 as 10:00hs

A GEMEDICAL DO BRASIL PROD MED LTDA - EPP, sociedade comercial, inscrita no

CNPJ/MJ sob o n.º 17.237.681/0001-09, sediada na Rua Soldado Jose Alves de Abreu, 263, município

de Caçapava-SP, CEP 12.280-043, POR SER DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS MÉDICO-

HOSPITALARES E TER INTERESSE NO PRESENTE CERTAME, vem à presença de V. Ex.ª, nos

termos do art. 41, § 2º, da Lei n.º 8.666/93, apresentar, tempestivamente, sua SOLICITAÇÃO DE

ESCLARECIMENTO ao presente Edital, pelas razões de fato e de direito expostas.

.

I – DO CABIMENTO

A Lei n.º 8.666/93, mencionada no preâmbulo do Edital como referencial da licitação, prevê

a possibilidade de solicitação de esclarecimento por parte de licitante, bem como o edital supra

referenciado faculta, como segue:

Sendo tempestiva a presente solicitação, esta busca suprir eventuais dúvidas, afastando a

subjetividade no julgamento das propostas mais vantajosas, de acordo com a legislação vigente,

entre as participantes do certame, as quais poderão induzi-las, e aos próprios membros desta D. CPL,

ao erro pela ausência editalícia de detalhamentos técnicos mínimos dos produtos ora licitados, ferindo

os princípios da isonomia e economicidade.

Assim postula (TJ-DF–RMO 20130111772162 DF 0010268-39.2013.8.07.0018):



GEMEDICAL  do  BRASIL
Pag.: 2 de 5

Gemedical do Brasil Produtos Médicos Ltda. Rua Soldado Jose Alves de Abreu, nº 263 Caçapava/SP
Fone: 12.3221-6652 CNPJ: 17.237.681/0001-09 I.E. 234.054.346.110

“ADMINISTRATIVO. REMESSA DE OFÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE LICITAÇÃO. CRITÉRIO
DE JULGAMENTO. DISPOSIÇÕES CLARAS E PARÂMETROS OBJETIVOS. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS.
CRITÉRIO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA
COMPETITIVIDADE. E DA IMPESSOALIDADE.
1. O edital de licitação não pode dar margem a dúvida interpretativa, devendo indicar

obrigatoriamente o critério de julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos
(art. 40, VII, da Lei n. 8.666/93), como forma de garantir a ampla competição e o respeito ao
princípio da isonomia.
2. O instrumento convocatório deve obedecer ao critério do julgamento objetivo, com a
finalidade de impedir interpretações subjetivas que possam subverter os princípios da
impessoalidade e da legalidade.
3. A concessão de prazo para apresentação de documentos em favor de apenas alguns licitantes em

detrimento de outros, configura hipótese de violação aos princípios da isonomia, da ampla competição, da
impessoabilidade e da legalidade.
4. Remessa de Ofício conhecida e não provida.  Acordão CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

UNÂNIME.” (grifo nosso).

Assim passamos aos questionamentos:

II – DOS QUESTIONAMENTOS

Do edital temos para os itens 1 e 2:

De fato, esta ilustre administração, neste certame, incluiu os itens 1 e 2, dentre

outros, considerados produtos para saúde, cuja classe de risco é I, registrados, regulados

e controlados pela Anvisa, conforme RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA ANVISA-

RDC No- 40 de 26 de Agosto de 2015, ciente, esta D.CPL exigiu a apresentação do registro

junto a Anvisa. (grifo nosso)

Tal controle se deve ao seu grau de risco em uso junto aos pacientes e pessoal médico-

hospitalar, dentre os quais, o de maior relevância para a Anvisa, é o peso máximo do paciente

suportado pelo produto, quando usado por paciente pediátrico, adulto obeso ou não,

expostos a situações máximas, quando tem de suportar, por exemplo, um paciente obeso e um

profissional medico, simultaneamente, e este, sobre aquele, realizando procedimento de

ressuscitação e ou massagem cardio. (grifamos)

De igual sorte, o Ministério da Saúde divulgou, no Portal Brasil - Publicado: 17/04/2017

14h17 Última modificação: 17/04/2017 16h03, que a “Obesidade cresce 60% em dez anos no
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Brasil”, mediante pesquisas divulgadas pelos indicadores VIGITEL e POF, concluindo-se que

mais de 14% da população brasileira é obesa. (grifo nosso)

Ocorre que os produtos que comercializamos, inclusive os demais existentes no mercado

brasileiro, controlados pela Anvisa, possuem a mesma finalidade de uso e qualidade, entretanto com

aspectos técnicos divergentes, dependendo de sua aplicação e risco, seja ela pediátrica, adulto obeso

ou não, quanto a sua capacidade de carga, “peso máximo do paciente suportado pelo produto”,

estrutural, podendo variar de 180 a 500Kg , inclusive acompanhado de colchão especifico, e aplicação

dentro dos estabelecimentos de saúde, impactando, diretamente, na segurança do paciente

atendido, pessoal médico- assistencial e custo final de fabricação. (grifo nosso)

Outrossim, é poder-dever da administração definir suas políticas públicas, norteadas pelo

seu publico alvo, e as licitantes, apenas de fazer cumprir suas regras, via instrumento próprio, que é o

edital. Assim não pode a licitante, na dúvida, ofertar produtos a seu bem querer, tentando imaginar o

peso do paciente, o suficiente, que a política de saúde, desta ilustre administração, operacionalizará.

Visando a participação de um maior numero de licitantes, ofertando, isonomicamente,

produtos úteis para esta administração, fazendo jus a verba pública, e na forma da lei, solicitamos os

seguintes esclarecimentos:

Perguntamos:

1) Sabido que as especificações da estrutura do item 1 determinam sua capacidade de carga

(até quantos Kg ela suportará de peso), característica de suma relevância para segurança dos

usuários, inclusive sua aplicação, e como de fato o edital não informa tais especificações,

solicitamos informar qual a capacidade de carga mínima (em Kg) aceita por V.Sas? Nos

moldes exigidos, por esta ilustre comissão técnica, no item 2, deste mesmo certame. (grifo

nosso).

2) Sabido que, o tratamento superficial (acabamento) do aço define sua durabilidade, vida útil,

frente a umidade e produtos de limpeza e desinfecção hospitalares (ex. Hipoclorito e Álcool),

sendo que, atualmente, a pintura empregada em produtos para a saúde e eletrodomésticos é a

“pintura eletrostática epóxi após tratamento antiferruginoso”, assim, para os item 1,

quando esta D. CPL diz “pintado”, refere-se a “pintura epóxi (a pó) após  tratamento
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antiferruginoso”, nos moldes exigidos, por esta ilustre comissão técnica, no item 11 deste

mesmo certame, ou será aceita pintura de qualidade e durabilidade inferiores? . (grifo

nosso).

3) Para o item 1, quando esta ilustre comissão técnica exigem “rodizios” , as licitantes devem

entender que, rodízios de 6” polegadas, onde 2 deles é dotado de freios? Medida comercial ,

aumentando a vida útil do equipamento para este tipo de produto.(grifo nosso).

Por fim, estas informações mínimas são necessárias para identificação e elaboração das

propostas de preços, pelas licitantes, sem as quais o objeto fica incerto e duvidoso, o que é

vedado por lei.

Caso esta D. administração julgue desnecessário o fornecimento das respostas acima

requeridas, dentro do prazo legal, a ora requerente solicita que o instrumento em tela seja

encaminhado a autoridade superior, a título impugnatório do certame em questão, motivada pela

afronta ao edital e a lei, pelo comprometimento, doravante, dos princípios da isonomia e

transparência, conforme reza o Exmo. TCU no Acórdão 531/2007, com fulcro no PRINCÍPIO

DA AUTOTUTELA, o qual permite a Administração rever seus próprios atos, quando eivados e

vícios ou nulidades, conforme pacificados pelo E. Supremo Tribunal Federal, em seus termos:

“Sumula 346: A administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos.”

"Súmula 473: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogalos, por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. “

“lei n ° 9. 784/99
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e

pode revogálos por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.”

Do TCU Acórdão 531/2007 , temos:

“Responda dúvidas relativas ao edital e seus anexos suscitadas por interessado,
quando apresentadas no prazo definido no edital, antes do início da data marcada para a
realização do certame, garantido o tempo hábil para apresentação de proposta, de
modo a não comprometer o princípio da isonomia e da transparência.” (grifamos)

Pelo acima exposto aguardamos vosso aceite desta solicitação de esclarecimentos com o

fornecimento das respectivas respostas em tempo hábil, conforme lei, para que as licitantes formulem

suas propostas.
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Cordialmente,

Caçapava/SP, 20 de Setembro de 2.018.



        Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão  

     Estado de São Paulo 
        

 

 

 
 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/2018 
PROCESSO N.º 8.390/2018-7 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE 
(EQUIPAMENTOS HOSPITALARES e MÓVEIS), EM ATENDIMENTO À SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações constantes no Anexo I deste 
Edital. 

 

Conforme questionado em anexo pela empresa Gemedical do Brasil, 

segue descritivo á ser atendido em licitação: 
 

1-  Cama Hospitalar Tipo Fawler Tipo Mecânica - Aplicação: Adulto, capacidade de 
carga mínima em 180 Kg; Possui: Rodízios de 6” polegadas, onde 2 deles é dotado de 
freios, Colchão Hospitalar: Mínimo D 28, Material de Confecção Estrutura/ Leito em 
Chapa: Aço/ Ferro com pintura eletrostática epóxi após tratamento antiferruginoso, 
Acionamento por Manivelas: 03; Cabeçeira/Peseira: Poliuretano / Similar e Grades 
Laterais: Aço Inoxidável. Registro na Anvisa e Garantia mínima de 12 meses. 
 

Ressalto que a Secretaria de Saúde estará encaminhando a solicitação de 
complemento de descritivo para o setor de Licitações da Prefeitura. 
 

Att. 
Cristiane Bueno  
 


