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São Paulo, 26 de Outubro de 2018. 
 
De:  Assessoria Jurídica 
Para:  Comissão de Compras   

 
Ref.: Parecer Jurídico – Processos nº 
1757/2018 PP 015/2018 – Objeto: 
Ventiladores Mecânicos Adulto/Pediátrico e 
Neonatal, conforme Emenda Parlamentar - 
José Serra - Convênio 870002/2018, para 
utilização no Instituto do Coração do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo 
(“InCor-HCFMUSP”). 

 
MEMO - 178/2018 

PARECER JURÍDICO 

 
Processo 1757/2018 - Pregão Presencial Tipo Menor Preço 
PP nº 015/2018 – Aquisição de Ventiladores Mecânicos Adulto/Pediátrico e Neonatal. 
Recurso: Emenda Parlamentar – José Serra - Convênio 870002/2018 
Recorrente: Ge Healthcare do Brasil Comercio e Serviços para Equipamentos Médicos 
Hospitalares Ltda.    
 
 

I – DAS PREMISSAS 
 

Vem ao exame desta Assessoria Jurídica o Recurso Administrativo interposto pela 
participante GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. (“RECORRENTE”) em fls.623/637, nos 
autos do Processo nº 1757/2018 - Pregão Presencial Tipo Menor Preço nº 015/2018, cujo objeto 
é a aquisição de Ventiladores Mecânicos Adulto/Pediátrico e Neonatal, para utilização no 
Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (“InCor-HCFMUSP”). 

 
Cumpre observar que os recursos do objeto do Processo nº 1757/2018 (“Processo”) 

são originários de Emenda Parlamentar do Deputado Federal José Serra - Convênio 
870002/2018, sendo, portanto, de origem pública. Desta feita, o presente Processo encontra-se 
sob a égide da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (“Lei de Licitações”), da Lei 
Federal nº 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. 

 
 
II – DO RELATÓRIO 
 
A Fundação Zerbini (“Fundação”) tornou público o presente procedimento por meio de 

publicação do Edital na página Fornecedores / Processos de Compras do seu site1 (fl.129), por 

                                            
1http://www.zerbini.org.br 
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meio de publicação em jornal de grande circulação (fl.131), no D.O.U. (fl.130) e ainda, enviou e-
mail comunicando potenciais fornecedores para participação no procedimento (fls.133/134), 
dando ciência à todos do Edital de Pregão Presencial FZ nº 015/2018, que tem como objeto a 
aquisição de Ventiladores Mecânicos Adulto/Pediátrico e Neonatal. 

 
Em Sessão Pública realizada em 16 de outubro de 2018 as 9:30hs, apresentaram-se 

para a fase de credenciamento as participantes White Martins Gases Industriais Çtda. 
(“WHITE MARTINS”), Maquet do Brasil Equipamentos Médicos Ltda. (“MAQUET DO 
BRASIL”), Vita Care Representações Ltda. (“VITA CARE”), além da Recorrente Ge 
Healthcare do Brasil Comercio e Serviços para Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.. 

 
Foram abertos os envelopes contendo as propostas e com a colaboração dos 

membros da equipe de apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e 
demais condições conforme aqueles definidos no Edital, sendo processada logo em seguida a 
análise técnica das propostas, o que resultou na emissão do Parecer Técnico (fl.559), o qual foi 
lido em sessão, restando ao final que a participante VITA CARE e a Recorrente tiveram suas 
propostas reprovadas pela equipe técnica do InCor-HCFMUSP designada para processar a 
revisão das propostas, sendo aprovadas as propostas das participantes MAQUET DO BRASIL e 
WHITE MARTINS. 

 
Dando continuidade a Sessão, o Pregoeiro selecionou as propostas classificadas e 

iniciou a fase de lances e, logo em seguida, foi negociada a redução do preço da menor oferta, 
de modo que o preço apresentado pela participante MAQUET DO BRASIL foi considerado 
aceitável pelo Pregoeiro, “por ser compatível com os preços praticados no mercado, conforme 
apurado no processo de licitação.” (fls.619). 

 
Dando continuidade, o Pregoeiro processou a análise dos documentos de habilitação 

da participante MAQUET DO BRASIL, sendo concluído ao final de que esta atendeu aos 
requisitos da habilitação, sagrando-se vencedora do certame. 

 
Ato contínuo, a Recorrente e a participante VITA CARE manifestaram em sessão a 

intenção de interpor recurso, restando sua manifestação consignada na Ata de Sessão em 
fls.620. O envelope nº 02 das participantes WHITE MARTINS, VITA CARE e da Recorrente 
permenceram no Setor de Compras até o julgamento de eventuais razões de recursos que forem 
apresentadas.  

 
É o breve resumo dos fatos. 

 
 

III - DA TEMPESTIVIDADE 
 
O recurso interposto pela Recorrente foi recepcionado no Setor de Compras da 

Fundação em 18 de Outubro de 2018 às 16h39min. (fl.623). Desta feita, inicialmente caberá a 
análise inicial com relação a sua tempestividade.  

 
O Edital de Pregão Presencial Tipo Menor Preço nº 015/2018 é expresso em 

determinar em seu item 9.1. (fls.96) o seguinte (grifo e negrito não estão no documento original): 
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9.1 Declarada a vencedora qualquer licitante poderá 
manifestar intenção motivada de apresentar recurso no prazo 
de 03 (três) dias para apresentação de suas razões, 
computando-se no prazo recursal o dia da Sessão Pública 
do PREGÃO PRESENCIAL TIPO MENOR PREÇO.  

 
A Sessão Pública foi realizada em 16 de Outubro de 2018 (fls. 618). Considerando 

que o item 9.1 do Edital dispõe expressamente que no cômputo do prazo recursal deve ser 
considerada a data da Sessão, podemos concluir que o Recurso foi apresentado dentro do 
prazo estabelecido no Edital, sendo, portanto tempestivo, motivo pelo qual deve ser 
conhecido, haja vista o preenchimento dos pressupostos legais de admissibilidade. 

 
A participante vencedora (MAQUET DO BRASIL), ciente em sessão acerca da 

intenção da Recorrente em interpor o presente recurso, teve concedida vista ao Processo 
(fls.640) e apresentou suas Contrarrazões de Recurso no dia 24 de Outubro de 2018, conforme 
registro de fls.642, sendo suas Contrarrazões de Recurso Intempestiva, haja vista que a data 
final para apresentação esvaiu-se no dia 23 de outubro de 2018, na forma do item 9.1., segunda 
parte: 
 

“(...) As demais participantes, no mesmo ato, restarão 
intimadas para apresentar suas contrarrazões de recurso em 
igual número de dias, que começarão a contar do término do 
prazo do recorrente, sendo concedida vista imediata dos 
autos.” 

 

 
IV - DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 
 
A Recorrente, em sua peça exordial, argumenta que a desclassificação de sua 

proposta se deu pelo não atendimento de uma das exigências do Anexo I do Instrumento 
Convocatório ("Modalidade de desmame automatizado baseado em controles de mecânica 
ventilatória e/ou troca gasosa e/ou resposta neural".) e solicita, em sede recursal, “a análise do 
mérito da presente peça de maneira a classificar a empresa GEHC.” (fls.624). 

 
Argumenta ainda a Recorrente que “Com base no III Consenso Brasileiro de 

Ventilação mecânica (pág. 66) “o Modo Volume de Suporte permite o desmame do paciente 
gradualmente conforme o esforço do paciente aumente e a mecânica respiratória melhore””, e 
que “(...) segundo o Dicionário Online de Português por definição a palavra "automatizado” 
significa que passou a funcionar por um sistema de mecanização, geralmente com o auxílio de 
uma máquina", asseverando que “o Suporte de Pressão na ventilação espontânea que tem 
como premissa o Ajuste manual da Pressão de suporte passa neste caso a ser automatizada, 
mecanizada por meio do algoritmo supra citado nas Instruções de Uso do Ventilador Carescape 
R860”, de modo a concluir ao final que “o equipamento ofertado atende o requerido, na medida 
em que a própria licitante GEHC comprova todos os seus fatos estando de acordo com o 
interesse público.” (fls.625). 

 
A Recorrente, dando continuidade a sua explanação, e com relação a ao solicitado no 

Edital (“equipamento ofertado deverá possuir "P0. 1"), esta afirma que  “(...) o índice P0.1 é 
claramente demonstrado nas páginas 43 e 169 do manual da ANVISA que possuímos tal 
exigência quando versa sobre mecânica pulmonar e ainda exemplificamos como fazemos a 
medida (...)” para, em seguida, trazer as citadas páginas e ainda, as págs.169 e 350 do mesmo 
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diploma, concluindo que “atende a todos os requisitas do processo em questão tal como 
fora solicitado, não devendo, por isso, ser penalizada no processo.”(fls.627). 

 
Sobre a participante vencedora, a Recorrente aduz que esta foi habilitada 

indevidamente, pelo fato de que, no tocante ao item 6.3. do Edital (REGULARDADE FISCAL E 
TRABALHISTA), esta “apresentou o SICAF em vez da regularidade técnica e trabalhista( ...)” e 
que “o item 6.3 não abre possibilidade para que seja apresentado documento diverso do 
solicitado” e ainda, no que tange a a Qualificação Econômico-Financeira, argumenta que “que o 
contador que assinou a declaração solicitada no item 6.5 - B, fora pessoa diferente da que 
assinou o balanço (...) não sendo possível a comprovação e que será realmente o contador” da 
licitante vencedora.(fls.627). 

 
Por fim, a Recorrente conclui sua manifestação requerendo ao final a “sua 

CLASSIFICAÇÃO como correta medida de direito no presente certame e 
DESCLASSIFICAÇÃO DA MAQUET por sua não vinculação.” (fls.628 – grifo e negrito como 
disposto no Recurso Administrativo da Recorrente.). 

 
 
V - DAS CONTRARRAZÕES DA PARTICIPANTE VENCEDORA 
 
Como fora dito anteriormente, as Contrarrazões de Recurso da participante vencedora 

foram apresentadas fora do prazo estabelecido no Edital, motivo elo qual não serão conhecidas. 
 
 
VI - DO MÉRITO 
 
O âmago da questão recai sobre a desclassificação da Recorrente no Processo em 

comento, especificamente quanto ao não atendimento do equipamento por ela apresentado em 
sua Proposta Comercial, e ainda, a alegação trazida pela Recorrente de que a participante 
vencedora (MAQUET DO BRASIL) foi habilitada indevidamente pelo Pregoeiro. 

 
Instada a se manifestar, a Unidade de Engenharia Clinica do InCor-HCFMUSP, no 

tocante a “a Modalidade de Desmame automatizado”  esclareceu que “a modalidade citada pela 
empresa "Volume Suporte" (VS) ,não se trata de uma "Modalidade de desmame 
automatizado", e sim uma modalidade de "Duplo Controle" que também é umas das exigência 
dos edital, inclusive, neste mesmo III Consenso de Ventilação Mecânica citado pela empresa, 
refere-se que a modalidade de "Volume Suporte" trata-se uma modalidade de Duplo Controle.”  

 
Dando segmento, a Unidade de Engenharia Clinica do InCor-HCFMUSP discorre que 

“quando este cita que "permite o desmame do paciente" isso se faz com a diminuição de 
parâmetros de acordo com ajustes do operador e não de forma automatizada. No manual do 
equipamento citado pela empresa refere - "a modalidade de Volume Suporte fornece o suporte 
para se atingir o volume corrente definido", ou seja , não é uma modalidade de desmame e sim 
uma modalidade utilizada na fase final de desmame quando o paciente já possui o drive 
respiratório, porém , até chegarmos nesta fase, todos os ajustes e diminuição de parâmetros são 
manuais e efetuados pelo operador.” 

 
No tocante a questão do "PO.1"  e do "Índice de respiração rápida", a Unidade de 

Engenharia Clinica do InCor-HCFMUSP mencionou estra de acordo com a empresa. 
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Por todo o exposto, e tendo em vista os argumentos trazidos pela Unidade de 
Engenharia Clinica do InCor-HCFMUSP em fls. 639, esta Assessoria Jurídica, com base neste 
parecer, recomenda a manutenção da decisão quanto a desclassificação da Recorrente, em 
conformidade com as considerações de ordem técnica trazidas pela Unidade de Engenharia 
Clinica do InCor-HCFMUSP, nas quais restou consignado o não acolhimento dos argumentos  
trazidos pela Recorrente. 

 
No que diz respeito ao não atendimento do item 6.3. do Edital, ao nos debruçarmos 

sobre os argumentos da Recorrente, entendemos não ter havido qualquer irregularidade na 
habilitação da participante vencedora, pois, em contrário a sua argumentação, é facultado às 
participantes apresentarem, para fins de comprovação do atendimento aos requisitos de 
habilitação exigidos no Edital, declaração expedida pelo Sistema Unificado de Fornecedores do 
Poder Executivo Federal (SICAF), sendo esta prerrogativa prevista em Lei de Licitação (vide 
art.32, §3º) e também disposta de forma expressa no próprio Edital, em seu item 6.6.6., o qual 
transcrevemos a seguir, para fins de ilustração: 

 
6.6.6. Em conformidade com o disposto no § 3º do art. 32 da Lei 
8.666/93, será facultado aos licitantes a substituição dos documentos 
de habilitação exigidos no Capítulo VI - DO CONTEÚDO DO 
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, deste 
Edital, pelo comprovante de registro cadastral, no ramo de atividade 
compatível com o objeto do certame, emitido pelo Sistema Unificado 
de Fornecedores, registro cadastral oficial do Poder Executivo 
Federal, nos termos da Instrução Normativa nº 2, de 11 de 
outubro de 2010, do Ministério do Planejamento Orçamento, 
Gestão, e Decreto nº 3.722, de 09 de janeiro de 2001, com as 
suas atualizações posteriores (“SICAF”), mediante a 
apresentação de declaração emitida por meio do órgão público 
federal. 

  
Também não merece acolhimento a alegação da Recorrente no tocante ao 

apontamento feito quanto ao nome do contador disposto em fls.607 (Balanço Patrimonial) e em 
fls. 605, estando tais documentos em conformidade com as exigências dispostas no Edital e 
ainda, se não bastasse este fato, é latente o entendimento nos Tribunais superiores de que a 
interpretação quanto a atendimento pelos participantes as normas editalícias deve ser pautadas 
na adoção do formalismo moderado, como se pode verificar nas decisões abaixo, as quais 
destacamos para fins de ilustração: 

 
“Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode 
ser exagerado ou absoluto, sob pena de desclassificação de 
propostas mais vantajosas, devendo as simples omissões ou 
irregularidades na documentação ou na proposta, desde que 
irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos 
concorrentes, serem sanadas mediante diligências. (Acórdão 
2302/2012-Plenário).”  

 
Desta forma, por todo o exposto, nosso entendimento é de que, pelo fato de não ter 

havido irregularidades nos documentos de habilitação apresentados pela participante vencedora, 
e ainda, em razão dos argumentos técnicos trazidos pela a Unidade de Engenharia Clinica do 
InCor-HCFMUSP, deverá ser mantida a decisão que classificou a participante MAQUET DO 
BRASIL como vencedora do procedimento. 
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VII - CONCLUSÃO  
 
Tendo em vista todo o exposto, esta Assessoria Jurídica, fundamentada nos termos do 

instrumento convocatório, na melhor doutrina e nos dispositivos da Lei de Licitações e da Lei do 
Pregão, bem como nos princípios legais e constitucionais garantidores da lisura do presente 
procedimento, opina: 

 
(i) pelo conhecimento do Recurso da Recorrente, tendo em vista o preenchimento 

dos requisitos de admissibilidade previstos no Edital e, no mérito, julgar IMPROCEDENTE os 
pedidos processados pela Recorrente, haja vista ter sido demonstrado não ter havido qualquer 
irregularidade na decisão que considerou vencedora a proposta da participante MAQUET DO 
BRASIL, nos termos do Edital. 

 
(ii) pelo não conhecimento das Contrarrazões de Recurso da participante 

vencedora, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos 
no Edital, e; 

 
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. 

 
 
É o parecer, sub censura. 
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