
De: Assessoria Jurídica

Para: Setor de Compras

São Paulo, 31 de Julho de 2017.

Ref.: Impugnação - Processos n° 1699/16, 1700/16,
1701/16, 1849/16, 1853/16, 1854/16, 2036/16 e 2040/16 -
Pregão Presencial n° 025/2016 - Aquisição de 62
Monitores Multiparamétricos e 05 Centrais de
Monitorização, para o Instituto do Coração do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade

de São Paulo - InCor HCFMUSP, por meio da Emenda
Parlamentar do Senhor Deputado Federal Jorge Tadeu
Mudalen • Projeto 1115 - Convênio n° 821132/2015,
Emenda Parlamentar do Senhor Deputado Federal
Antônio Carlos Mendes Thame - Projeto 1114 -
Convênio 821130/2015, Emenda Parlamentar da
Senhora Deputada Federal Mara Gabrieli - Projeto 1112
- Convênio n° 821111/2015, Emenda Parlamentar do
Senhor Deputado Federal Vanderley Macris - Projeto
1117 - Convênio n° 825157/2015, Emenda Parlamentar
do Senhor Deputado Federal José Luiz de França
Penna - Projeto 1108 - Convênio n° 814867/2014,
Emenda Parlamentar do Senhor Deputado Federal
Aloysio Nunes Ferreira • Projeto 1099 - Convênio n°
807985/2014, Emenda Parlamentar da Senhora
Deputada Federal Mara Gabrieli - Projeto 1096 -
Convênio n° 808003/2014, Emenda Parlamentar da
Senhora Deputada Federal Marta Suplicy - Projeto 1116
- Convênio n° 824851/2015 e Emenda Parlamentar do
Senhor Deputado Federal Celso Russomano • Projeto
1118 - Convênio n° 826041/2015.

MEMO 216/2017

PARECER JURÍDICO

Processos n° 1699/16,1700/16,1701/16,1702/16,1849/16,1853/16,1854/16, 2036/16 e 2040/16:
Pregão Presencial Tipo Menor Preço (Âmbito Internacional) n° 025/2016
Objeto: Aquisição de 67 Monitores Multiparamétricos e 05 Centrais de Monitorização, para o Instituto
do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade deSão Paulo - InCor
-HCFMUSP

Dotação Orçamentária: Emendas Parlamentares
Impugnante: GE Healthcare do Brasil Comércio e Serviços para Equipamentos Médico-Hospitalares
Ltda.

Vistos e etc.

Vem ao exame desta Assessoria Jurídica a Impugnação apresentada pela participante GE
Healthcare do Brasil Comércio e Serviços para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda.
("Impugnante"). nos autos dos Processos 1699/16, 1700/16, 1701/16, 1849/16, 1853/16, 1854/16,
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2036/16 e 2040/16 ("Processos") - Pregão Presencial Tipo Menor Preço (Âmbito Internacional) n°
025/2016 ("Processo"), cujo objeto é realização de procedimento para a aquisição de 67 Monitores
Multiparamétricos e 05 Centrais de Monitorização("Equipamentos"), para serem utilizados no
Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo ("InCor-HCFMUSP").

Cumpre observar que o recurso do objeto do Processo é originário de Emenda Parlamentar
da Emenda Parlamentar do Senhor Deputado Federal Jorge Tadeu Mudalen - Projeto 1115 -
Convênio n° 821132/2015, Emenda Parlamentar do Senhor Deputado Federal Antônio Carlos
Mendes Thame - Projeto 1114 - Convênio 821130/2015, Emenda Parlamentar da Senhora Deputada
Federal Mara Gabrieli - Projeto 1112 - Convênio n° 821111/2015, Emenda Parlamentar do Senhor
Deputado Federal José Luiz de França Penna - Projeto 1108 - Convênio n° 814867/2014, Emenda
Parlamentar do Senhor Deputado Federal Aloysio Nunes Ferreira - Projeto 1099 - Convênio n°
807985/2014, Emenda Parlamentar da Senhora Deputada Federal Mara Gabrieli - Projeto 1096 -
Convênio n° 808003/2014, Emenda Parlamentar da Senhora Deputada Federal Marta Suplicy -
Projeto 1116- Convênio n° 824851/2015 e Emenda Parlamentar do Senhor Deputado Federal Celso
Russomano - Projeto 1118 - Convênio n° 826041/2015, sendo, portanto, oriundos de Recurso
público. Desta feita, o presente Processo encontra-se sob a égideda Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993 ("Lei de Licitações"), da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002 ("Lei do
Pregão") e demais legislação aplicável, na forma do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
que institui normas relativas às licitações e contratos administrativos.

1 • DAS PRELIMINARES

AFundação Zerbini ("Fundação") publicou o aviso do procedimento e respectivo edital na
página Fornecedores / Processos de Compras do seu site1 (fl. 990), assim como publicou o aviso do
Pregão Presencial (Âmbito Internacional) n° 025/2016 no D.O.U. e em jornal de grande circulação
(fls.991/992) e ainda, enviou e-mail datado de 13 de Junho de 2017 para consulados e órgãos
internacionais e à eventuais fornecedores (fls. 985/989), para participação das empresas interessadas
no Edital de Pregão Presencial (Âmbito Internacional) n° 025/2016, com Sessão Publica marcada
para o dia 27 de julho de 2017 às 9:30hs

Em 24 de Julho de 2017 foi recebida a peça exordial da Impugnante, no qual esta relata a
existência no edital de "itens técnicos nos quais necessitam seralterados/excluídos de maneira que
se amplie a participação editalícia", de modo que, se faz necessário o processamento destas
alterações para que "outras grandes empresas fabricantes e fornecedoras de tais equipamentos que
pretendem participar deste certame não serão prejudicadas, e o tão consagrado princípio da
competitividade será ferido" (í\.995).

Em seguida, a Impugnante solicita uma série de modificações / supressões no Memorial
Descritivo do Edital, como, porexemplo:

Exigência disposta no Edital:

i "Monitor multiparamêtrico para transporte intra-hospitalar de pacientes neonatais, pediátricos
e adultos, com tela colorida de LCD de 5,5" a 10,5"com suporte para maça. Deverá sercapaz de
medir os seguintes parâmetros fisiológicos: Eletrocardiograma; Pressão Não Invasiva; Oximetria de

'http://www.zerbini.org.br

Página 2 de 13



Pulso; Respiração; 2 canais de temperatura; 2 canais de pressão invasiva. Capacidade de agregar os
parâmetros Capinografia (mainstream), BIS e Débito Cardíaco;"

Modificar para (fls.998/999):

i "Monitor multiparamêtrico para transporte intra-hospitalar de pacientes neonatais, pediátricos
e adultos, com tela colorida de LCD de 5,5" a 12"com suporte para maça. Deverá ser capaz de
medir os seguintes parâmetros fisiológicos: Eletrocardiograma; Pressão Não Invasiva; Oximetria de
Pulso; Respiração; 2 canais de temperatura; 2 canais de pressão invasiva. Capacidade de agregar os
parâmetros Capinografia (mainstream ou sidestream), BIS e Débito Cardíaco;"

Justificativa: 0 mercado atual trabalham principalmente com monitores de 10 a 12", devido ao
número de curvas e a complexidade dos pacientes em transporte em ambiente hospitalar, por isso
solicitamos a alteração do tamanho de tela, ainda mais que esta solicitando telas touchscreen. Além
de ampliar a disputa licitatória, possibilita a aquisição de métodos sidestream que oferece benefícios
em relação ao mainstream. São eles: Facilidade de conexão, já que a linha de amostra é facilmente
acoplada ao tubo endotraqueal; Pode ser utilizada em pacientes não intubados, já que a linha de
amostra é facilmente acoplada em máscaras faciais; Permite a utilização em pacientes posicionados
de forma não usual, como em decubito ventral; Não requer esterilização, já que a linha de amostra é
descartável e de baixo custo, otimizando o uso contínuo do módulo sem interrupções para
esterilização; Sem risco de infecção cruzada devido ao acessório descartável; Permite a
administração simultânea de oxigênio via pronga nasal; Por realizar medida interna ao módulo, não
impossibilita o usodo parâmetro em caso de queda acidental do acessório, como é o caso de quebra
do sensor mainstream; Em caso de quebra do acessório, o custo de aquisição é extremamente
inferior em comparação ao acessório mainstream.

Exigência disposta no Edital:

ii "Peso máximo combateria interna de até 6 quilogramas"

Modificar para (fls.999):

ii "Peso máximo com bateria interna de até 7,5 quilogramas"

Justificativa: Com a ampliação de 5,5 a 12" no tamanho de tela, a margem de peso do equipamento
também precisa ser ampliado, dessa forma sugerimos a ampliação para 7,5 Kg.

Exigência disposta no Edital:

iii "ECG: "Faixa mínima de freqüência cardíaca: 15a 300BPM;

Modificar para (fls.999):

iii UECG: "Faixa mínima de freqüência cardíaca: 30 a 300 BPM;

Justificativa: Ésabido que através do parâmetro de ECG é realizar a leitura da Freqüência Cardíaca,
e que através da faixa de Freqüência Cardíaca permite identificar arritmias cardíacas e os distúrbios
da condução elétrica docoração. Considera-se uma bradicardia quando a freqüência dos batimentos
cardíacos é inferior a 50 vezes por minuto e, taquicardia, quando esta freqüência é superior a 100
batimentos por minuto. Sobre a solicitação de limite de faixa de parâmetro de Freqüência Cardíaca,
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devemos alertara esta douta comissão que manter limites de faixa solicitado poderá colocarem risco
os pacientes monitorados.

Exigência disposta no Edital:

ITEM 3 - LOTE com03 Centrais de monitorização e 27 monitores multiparamétricos.

Centrais de Monitorização

vi. "Driverde CD/DVD;"

Modificar para (fls.1001):

vi. "Driver de CD/DVD ou Porta USB;"

Justificativa: Com a atualização tecnologia e a segurança de informação, nos dias atuais os
equipamentos cada vez mais apresentam tecnologias com acesso mais rápido, seguro e com maior
capacidade de armazenamento, como pen drives e HD Externo ou outros sistemas de informação
conectados através de portas USB.

Exigência disposta no Edital:

vii "registrador térmico de 2 canais com papel para impressão"

Modificar para (fls.1001):

vii Solicitamos excluir "registrador térmico de 2 canais com papel para impressão"

Justificativa: Hoje em dia, inclusive com o sistema de conectividade solicitado neste edital, visa
informações rápidas e precisas em tempo real, e a possibilidade de impressão em rede agiliza o
processo e possibilita a impressão de relatórios em impressoras a laser conectadas em rede,
dispensando registrador térmico que exige papel específico, elevando o custo de insumo e
consumiveis.

Exigência disposta no Edital:

Monitores Multiparâmetros 19"

vil "Bateria com autonomia mínima para 1h".

Modificar para (fls.1002):

viii. Solicitamos exclusão do item "Bateria com autonomia mínima para 1h"

Justificativa: Compreende-se que o equipamento será utilizado em um ambiente de alto risco como
Unidade de Terapia Intensiva, ambiente que por lei deve se atendida por um grupo de geradores ou
no break para atendimento de falta de energia.
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Exigência disposta no Edital:

ix. "Possuir alçaou cavidade para transporte manual".

Modificar para (fls.1002):

ix. Solicitamos a exclusão do item "Possuir alça oucavidade para transporte manual"

Justificativa: Monitores de 19" não são monitores para realizar o transporte de pacientes, e por
causa do seu peso, ao tentar transportar pode colocar em risco o paciente e a funcionalidade do
próprio equipamento.

Exigência disposta no Edital:

x. ECG: "Faixa mínima de freqüência cardíaca: 15a 300 BPM".

Modificar para (fls.1002):

x. ECG: "Faixa mínima de freqüência cardíaca: 30 a 300 BPM"

Justificativa: Ésabido que através do parâmetro de ECG é realizar a leitura da Freqüência Cardíaca,
e que através da faixa de Freqüência Cardíaca permite identificar arritmias cardíacas e os distúrbios
da condução elétrica do coração. Considera-se uma bradicardia quando a freqüência dos batimentos
cardíacos é inferior a 50 vezes por minuto e, taquicardia, quando esta freqüência é superior a 100
batimentos por minuto. Sobre a solicitação de limite de faixa de parâmetro de Freqüência Cardíaca,
devemos alertar a esta douta comissão que manter limites de faixa solicitado poderá colocar em risco
os pacientes monitorados.

Exigência disposta no Edital:

xi. EIC02: "Faixa demedição de C02:0a 150 mmfig".

Modificar para (fls.1002):

xi. EtC02: "Faixa demedição deC02:0 a 100 mmHg"

Justificativa: Capnografia é uma técnica importante, não invasiva que fornece informações sobre a
produção de C02, perfusão pulmonar e ventilação alveolar, padrões de respiração, bem como a
eliminação do C02 do circuito do aparelho e ventilador pulmonar. Nos gases expirados, a capnografia
indica a quantidade de C02 que é eliminada dos pulmões para o equipamento. Indiretamente reflete a
produção de C02 pelos tecidos e o transporte de C02 para os pulmões pelo sistema circulatório. O
valor normal do capnografo é de 35 a 45 mmHg. Uma diminuição da capnografia indica hipotermia,
choque hipovolêmico, diminuição da atividade muscular, hipotireoidismo, anestesia geral,
hiperventilação alveolar ou até um mau funcionamento do equipamento. Um aumento da capnografia
indica hipertermia ou sepsis, aumento da atividade muscular, hipertireoidismo, hipoventílação alveolar
e também pode ser mau funcionamento do equipamento. A faixa de leitura dos equipamentos no
mercado atendem de 0 a 100 mmHg.
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Exigência disposta no Edital:

Monitores Multiparâmetros 12"

xii. "Visualização simultânea de no mínimo 8 curvas de parâmetros fisiológicos e os respectivos
valores numéricos"

Modificar para (fls.1003):

xii. "Visualização simultânea de no mínimo 6 curvas de parâmetros fisiológicos e os respectivos
valores numéricos"

Justificativa: Entende-se que solicitar mais de 6 curvas simultâneas em tela pode ocasionar uma tela
com interface poluída, que pode dificultar a análise correta dos dados monitorados, inclusive
colocando em risco o paciente. Diversos monitores presentes no mercado possuem capacidade de
monitorar, porexemplo, 6 curvas e oferecem a possibilidade de que o operador configure as curvas a
serem mostradas, ou escolha, além das curvas, a exibição das minitendências. Isso gera uma
monitoração eficiente e completa dos dados do paciente. Além disso, exigir um número tão elevado
de curvas simultâneas acaba porreduzir a competitividade noprocesso, o que nãoé vantajoso parao
erário.

Exigência disposta no Edital:

x/7/'. ECG: "Faixa mínima de freqüência cardíaca: 15 a 300 BPM".

Modificar para (fls. 1004):

xiii. ECG: "Faixa mínima de freqüência cardíaca: 30 a 300 BPM"

Justificativa: Ésabido que através do parâmetro de ECG é realizar a leitura da Freqüência Cardíaca,
e que através da faixa de Freqüência Cardíaca permite identificar arritmias cardíacas e os distúrbios
da condução elétrica do coração. Considera-se uma bradicardia quando a freqüência dos batimentos
cardíacos é inferior a 50 vezes por minuto e, taquicardia, quando esta freqüência é superior a 100
batimentos por minuto. Sobre a solicitação de limite de faixa de parâmetro de Freqüência Cardíaca,
devemos alertar a esta douta comissão que manter limites de faixa solicitado poderá colocar em risco
os pacientes monitorados.

Exigência disposta no Edital:

x/V. EtC02: "Faixa demedição de C02:0a 150 mmHg".

Modificar para (fls.1004):

xiv. £fC02: "Faixa demedição de C02:0 a 100 mmHg"

Justificativa: Capnografia é uma técnica importante, não invasiva que fornece informações sobre a
produção de C02, perfusão pulmonar e ventilação alveolar, padrões de respiração, bem como a
eliminação do C02 do circuito do aparelho e ventilador pulmonar. Nos gases expirados, a capnografia
indica a quantidade de C02que é eliminada dos pulmões parao equipamento. Indiretamente reflete a
produção de C02 pelos tecidos e o transporte de C02 para os pulmões pelo sistema circulatório. O
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valor normal do capnografo é de 35 a 45 mmHg. Uma diminuição da capnografia indica hipotermia,
choque hipovolêmico, diminuição da atividade muscular, hipotireoidismo, anestesia geral, hipotermia,
choque hipovolêmico, diminuição da atividade muscular, hipotireoidismo, anestesia geral,
hiperventilação alveolar ou até um mau funcionamento do equipamento. Um aumento da capnografia
indica hipertermia ou sepsis, aumento da atividade muscular, hipertireoidismo, hipoventílação alveolar
e também pode ser mau funcionamento do equipamento. A faixa de leitura dos equipamentos no
mercado atendem de O a 100 mmHg.

Exigência disposta no Edital:

Item 4 - Monitor Multiparamétrico

xv. "Visualização simultânea de no mínimo 8 curvas de parâmetros fisiológicos e os respectivos
valores numéricos"

Modificar para (fls.1005):

xv"Visualização simultânea de no mínimo 8 curvas de parâmetros fisiológicos e os respectivos
valores numéricos".

Justificativa: Entende-se que solicitar mais de 6 curvas simultâneas em tela pode ocasionar uma tela
com interface poluída, que pode dificultar a análise correta dos dados monitorados, inclusive
colocando em risco o paciente. Diversos monitores presentes no mercado possuem capacidade de
monitorar, por exemplo, 6 curvas e oferecem a possibilidade de que o operador configure as curvas a
serem mostradas, ou escolha, além das curvas, a exibição das minitendências. isso gera uma
monitoração eficiente e completa dos dados do paciente. Além disso, exigir um número tão elevado
de curvas simultâneas acaba por reduzir a competitividade no processo, o que não é vantajoso para o
erário.

Exigência disposta no Edital:

xv/. ECG: "Faixa mínima de freqüência cardíaca: 15a 300BPM".

Modificar para (fls.1005):

xw. ECG: "Faixa mínima de freqüência cardíaca: 30 a 300 BPM"

Justificativa: Ésabido que através do parâmetro de ECG é realizar a leitura da Freqüência Cardíaca,
e que através da faixa de Freqüência Cardíaca permite identificar arritmias cardíacas e os distúrbios
da condução elétrica do coração. Considera-se uma bradicardia quando a freqüência dos batimentos
cardíacos é inferior a 50 vezes por minuto e, taquicardia, quando esta freqüência é superior a 100
batimentos por minuto. Sobre a solicitação de limite de faixa de parâmetro de Freqüência Cardíaca,
devemos alertar a esta douta comissão que manter limites de faixa solicitado poderá colocar em risco
os pacientes monitorados.

Exigência disposta no Edital:

xvii. EtC02: "Faixa de medição de C02:0a 150 mmHg".
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Modificar para (fls. 1006):

xvii. EtC02: "Faixa de mediçãode C02: 0 a 100mmHg"

Justificativa: Capnografia é uma técnica importante, não invasiva que fornece informações sobre a
produção de C02, perfusão pulmonar e ventilação alveolar, padrões de respiração, bem como a
eliminação do C02 do circuito do aparelho e ventilador pulmonar. Nos gases expirados, a capnografia
indica a quantida de de C02 que é eliminada dos pulmões para o equipamento. Indiretamente reflete
a produção de C02 pelos tecidos e o transporte de C02 para os pulmões pelo sistema circulatório. O
valor normal do capnografo é de 35 a 45 mmHg. Uma diminuição da capnografia indica hipotermia,
choque hipovolêmico, diminuição da atividade muscular, hipotireoidismo, anestesia geral,
hiperventilação alveolar ou até um mau funcionamento do equipamento. Um aumento da capnografia
indica hipertermia ou sepsis, aumento da atividade muscular, hipertireoidismo, hipoventílação alveolar
e também pode ser mau funcionamento do equipamento. A faixa de leitura dos equipamentos no
mercado atendem de O a 100 mmHg.

Exigência disposta no Edital:

ÍTEM 6: Monitor Multiparamétrico UTI/CC

xviii. "Possuir alçaou cavidade para transporte manual".

Modificar para (fls.1006):

xviii. Solicitamos exclusão do item "Possuir alça oucavidade para transporte manual"

Justificativa: Compreende-se que o equipamento será utilizado em um ambiente de alto risco como
Unidade de Terapia Intensiva, ambiente que por lei deve se atendida por um grupo de geradores ou
no break para atendimento de falta de energia.

Exigência disposta no Edital:

x/x. ECG: "Faixa mínima de freqüência cardíaca: 15 a 300 BPM".

Modificar para (fls.1007):

x/x. ECG: "Faixa mínima de freqüência cardíaca: 30 a 300 BPM"

Justificativa: Ésabido que através do parâmetro de ECG é realizar a leitura da Freqüência Cardíaca,
e que através da faixa de Freqüência Cardíaca permite identificar arritmias cardíacas e os distúrbios
da condução elétrica do coração. Considera-se uma bradicardia quando a freqüência dos batimentos
cardíacos é inferior a 50 vezes por minuto e, taquicardía, quando esta freqüência é superior a 100
batimentos por minuto. Sobre a solicitação de limite de faixa de parâmetro de Freqüência Cardíaca,
devemos alertara esta douta comissão que manter limites de faixa solicitado poderá colocar em risco
os pacientes monitorados.

Exigência disposta no Edital:

xx. Temp: "Permitira visualização de 03 (três) temperaturas independentes"
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Modificar para (fls.1007):

xx. Temp: "Permitira visualização de 02 (duas) temperaturas independentes"

Justificativa: Não há necessidade de três temperaturas independentes para esse equipamento, uma
vez que a medida de temperatura também é realizada no débito cardíaco e no débito cardíaco
contínuo. Com a retirada de uma das temperaturas também amplia a participação de empresas no
certame.

Exigência disposta no Edital:

xx/'. EtC02: "Faixa de freqüência respiratória de 3 a 150rpm"

Modificar para (fls.1007):

xx/'. EtC02: "Faixa de freqüência respiratória de 4 a 100rpm"

Justificativa: Sobre a solicitação de limite de faixa do parâmetro Respiração, devemos alertara esta
douta comissão que manter os limites de faixa solicitada poderá colocar em risco so pacientes
monitorados, devido ao fato de que não se trata de faixa biologicamente compatível com a
monitorização de paciente, se o valor de monitorização de um paciente chegar aos valores mínimos
de 10 rpm e 80 rpm, por exemplo, já haveria necessidade de uma investigação mais acurada do que
está acontecendo com o paciente. Valores de O rpm não são fisiológicamentes significantes, e
valores de 150 rpm já estariam colocando em risco a vida do paciente, no caso improvável de serem
atingidos.

A Impugnante finaliza sua petição requerendo o deferimento de seus pedidos "de modo a
possibilitar a ampliação do número de licitantes e consequentemente o alcance da melhor proposta
ao Poder Público, requer sejam realizadas as modificações do instrumento editalício do presente
certame nos termos expostos napresente pedido de esclarecimento, comocorreta medida de direito".

É o breve relatório.

2 - DATEMPESTIVIDADE E DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A Impugnação em comento foi recepcionada em 24 de Julho de 2017, conforme protocolo
de fls.993, e foi assinada por pessoas com poderes de representação, comprovado através dos
documentos de fls. 1014/1015.

Desta feita, inicialmente cabe a análise inicial com relação à tempestividade e do juízo de
admissibilidade da presente Impugnação.

Com relação ao prazo para impugnação, o Edital é expresso em determinarem seu item 8.1
que "Até 02 (dois) dias anteriores à data fixada para abertura dos trabalhos, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do PREGÃO PRESENCIAL
TIPO MENOR PREÇO" (grifo e destaque nossos).
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Tendo como preceito a norma editalícia supracitada, e pelo fato da Sessão Pública do
Pregão estar agendada para o dia 27 de Julho de 2017, verifica-se que a Impugnação ora
apresentada pela Impugnante mostra-se tempestiva, motivo pelo qual será conhecida.

3 - DO MÉRITO

Instado a emitir seu parecer, a Unidade de Engenharia Clinica do InCor ("EquipeTécnica"),
em fl.1041/1043, acolheu parte dos pedidos processados pela Impugnante, senãovejamos:

Item 01, subitem 01,02 e 03 - Monitor de transporte

- Tela colorida de LCD de 5,5"a 10,5"

A Equipe técnica esclareceu que a modificação requerida pela Impugnante (de 10,5" para
12") não merece prosperar, "pois o monitor é destinado ao transporte de pacientes intra-hospitalar e o
mesmo precisa possuir tamanho compacto para favorecer o manuseio pelos profissionais das
unidades assistenciais. Além disso, este monitor será fixado temporariamente em maças de
transporte o queexige tamanho e peso adequados a estas características".

- Capinografia mainstream

Neste item a Equipe Técnica acolheu o pedido da Impugnante, sendo que a alteração
solicitada {'capnografia mainstream ousidestream") constará no Memorial Descritivo.

- Peso máximo com bateria interna de até 6kg

Conforme parecer emitido pela Equipe Técnica, este item não terá alterado, pois "este
monitor precisa possuir tamanho e peso adequados ao transporte de pacientes intra-hospitalar".

• ECG: Faixa mínima de freqüência cardíaca: 15 a 300 bpm;

A Equipe Técnica argumenta que "é de nosso conhecimento que vários produtos no
mercado atendem este requisito" justificando assim o não acolhimento do pedido de alteração da
Impugnante.

Item 02 - Monitor multiparamétrico

- ECG: Faixa mínima de freqüência cardíaca: 15 a 300bpm;

- EtC02: Faixa de medição de C02:0 a 150mmHg

A Equipe Técnica decidiu por manter as características inicialmente requeridas e esclarece
que, para ambosos pedidos há "vários produtos no mercado atendem este requisito".

Item 03 • Lote com 03 centrais de monitorização e 27 monitores Multiparamétricos.

Centrais de Monitorização

- Driver de CD/DVD
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A Equipe Técnica optou por acolher a solicitação e modificação da Impugnante, sendo que,
ao final será incluído "ou porta USB".

- Registradortérmico de 2 canais com papel para impressão

A Equipe Técnica acolheu o pedido da Impugnante, de modo que esta exigência será
excluída do Memorial Descritivo.

Monitor multiparamétrico 19"

- Bateria com autonomia mínima de 01h

De acordo com o parecer emitido pela Equipe Técnica, "este item não será alterado, pois a
autonomia da bateria interna mínima de 1 hora é imprescindível para o monitor de Centro Cirúrgico.
Trata-se de uma questão desegurança para o paciente para possíveis quedas deenergia durante os
procedimentos e o Centro Cirúrgico doInCor necessita que este item sejamantido noedital'.

- Possuiralça ou cavidade para transporte manual

A Equipe Técnica acolheu o pedido da Impugnante, de modo que esta exigência será
excluída do Memorial Descritivo.

- ECG: Faixa mínima de freqüência cardíaca: 15a 300bpm;

- EtC02: Faixa de medição de C02:0 a 150mmHg

A Equipe Técnica decidiu por manter as características inicialmente requeridas e esclarece
que, para ambos os pedidos há "vários produtos nomercado atendem este requisito".

Monitor multiparamétrico 12"

- Visualização simultânea de no mínimo 08 curvas de parâmetros fisiológicos e os
respectivos valores numéricos.

A Equipe Técnica decidiu por manter inalterada esta exigência, argumentando que "os
monitores serão utilizados em pacientes críticos da UTI de Neonatos do InCor, além de ser um item
comum em monitores para pacientes de alta complexidade sendo atendido porvários fornecedores".

- ECG: Faixa mínima de freqüência cardíaca: 15a 300bpm;

- EtC02: Faixa de medição de C02:0 a 150mmHg

A Equipe Técnica decidiu por manter as características inicialmente requeridas e esclarece
que, para ambos os pedidos há "vários produtos no mercado atendem este requisito".

Item 04 - Monitor multiparamétrico

- Visualização simultânea de no mínimo 08 curvas de parâmetros fisiológicos e os
respectivos valores numéricos.
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Este item não será alterado segundo a Equipe Técnica, "pois os monitores serão utilizados
em pacientes críticos da UTI de Neonatos do InCor, além deserum item comum em monitores para
pacientes de alta complexidade sendo atendido por vários fornecedores".

- ECG: Faixa mínima de freqüência cardíaca: 15a 300 bpm;

- EtC02: Faixa de medição de C02: 0 a 150mmHg

A Equipe Técnica decidiu por manter as características inicialmente requeridas e esclarece
que, paraambosos pedidos há "vários produtos nomercado atendem este requisito".

Item 06 • Monitor multiparamétrico UTI/CC

- Possuir alça ou cavidade para transporte manual

A Equipe Técnica acolheu o pedido da Impugnante, de modo que esta exigência será
excluída do Memorial Descritivo.

- ECG: Faixa mínima de freqüência cardíaca: 15a 300bpm;

- Temp: Permitira visualização de 03 temperaturas independentes

- EtC02: Faixa de freqüência respiratória: 3 a 150 rpm;

A Equipe Técnica, ao final de sua explanação, esclareceu que "todas as exigências
mantidas no edital são atendidas por mais de um fabricante no mercado, descaracterizando
direcionamentos e que as mesmas tem o objetivo de garantir que o objeto da licitação possua
características queatendam as necessidadesda instituição no atendimento dos pacientes".

Por todo o exposto, entendemos que ficam prejudicadas as alegações de que o referido
edital, com as exigências dispostas em seu Memorial Descritivo, estaria ferindo o Princípio da
Competitividade, haja vista que a Equipe Técnica responsável pela aquisição dos Equipamentos
pormenorizou tecnicamente e de forma concisa os motivos pelos quais se faz necessária a
manutenção das características mínimas do Memorial Descritivo, de modo que estas características
guardam relação com as suas necessidades técnicas e operacionais na utilização dos Equipamentos.

4 • CONCLUSÃO:

Tendo em vista todo o exposto, esta Assessoria Jurídica, fundamentada nos termos do
instrumento convocatório, na melhor doutrina e nos dispositivos da Lei Federal 8.666/93, bem como
nos princípios legais e constitucionais, garantidores da lisura do presente procedimento, conhece o
pedido da Impugnante e, com base no parecer técnico de fls.1041/1043, que acolheu parte dos
pedidos processado pela Impugnante, recomenda a publicação de novo Edital de Pregão
Presencial Tipo Menor Preço (Âmbito Internacional) n° 025/2016 com as alterações pertinentes, com
a definição de nova data para a realização da sessão, em conformidade com o Art.4°, Vda lei do
Pregão.
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Por derradeiro, mostra-se conveniente ressaltar que compete a esta Assessoria Jurídica a
análise sob o prisma eminentemente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à
conveniência e à oportunidade da prática dos atos administrativos, tampouco examinar questões de
natureza estritamente técnica, administrativa e/ou financeira.

Éo parece/, sub censura.

•Assessoria Jurídica

Fundação Zerbini
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