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São Paulo, 26 de Março de 2019. 
 
De:  Assessoria Jurídica 
Para:  Comissão de Compras   

 
Ref.: Parecer Jurídico – Recurso Administrativo - 
Processos nº 2447/2018 e 2448/2018 – Pregão 
Presencial nº 027/2018 – Aquisição de 
Eletrocardiógrafos com Carro de Transporte, por 
meio da Emenda Parlamentar do Deputado 
Federal Heráclito Fortes – Convênio nº 
858382/2017 e da Emenda Parlamentar do 
Deputado Federal Flavinho – Convênio nº 
852887/2017, para utilização no Instituto do 
Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo – 
InCor-HCFMUSP.  
 
 

  
MEMO - 048/2018 

PARECER JURÍDICO 

 
Processos nº 2447/2018 e 2448/2018  
Pregão Presencial Tipo Menor Preço nº 027/2018 - Aquisição de Eletrocardiógrafos com Carro 
de Transporte 
Recurso: Emenda Parlamentar do Deputado Federal Heráclito Fortes – Convênio nº 
858382/2017 e da Emenda Parlamentar do Deputado Federal Flavinho – Convênio nº 
852887/2017 
Recorrente: Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda. 
   
  

I – DAS PREMISSAS 
 

Vem ao exame desta Assessoria Jurídica o Recurso Administrativo interposto pela 
participante Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda. (“RECORRENTE”) 
em fls.474/478, nos autos dos Processos nº 2447/2018 e 2448/2018 - Pregão Presencial Tipo 
Menor Preço nº 027/2018, cujo objeto é a aquisição de Eletrocardiógrafos com Carro de 
Transporte, para utilização 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 dos Processos nº 2447/2018 e 2448/2018 

(“Processo”/ “Processos”) é originário de Emenda Parlamentar do Deputado Federal Heráclito 
Fortes – Convênio nº 858382/2017 e da Emenda Parlamentar do Deputado Federal Flavinho – 
Convênio nº 8528872017, sendo, portanto de origem pública. Desta feita, este 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. 
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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.153), por 
meio de publicação em jornal de grande circulação (fl.152), no D.O.U. (fl.151) e ainda, enviou e-
mail comunicando potenciais fornecedores para participação no procedimento (fls.154/155), 
dando ciência a todos do Edital de Pregão Presencial FZ nº 027/2018, que tem como objeto a 
aquisição de Eletrocardiógrafos com Carro de Transporte, a ser realizada no dia 08 de fevereiro 
de 2019. 

 
Em Sessão Pública realizada na data em comento, apresentaram-se para a fase de 

credenciamento a participante Vita Care Representações Ltda. (“VITA CARE”), a participante 
Micromed Biotecnologia Ltda. (“MICROMED”), a participante GE Healthcare do Brasil, 
Comércio e Serviços para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda. (“GE HEALTHCARE”), 
além da Recorrente Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.. 

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

membros da equipe de apoio, sendo processada logo em seguida a análise técnica das 
propostas, o que resultou na emissão do Parecer Técnico (fls.408), restando ao final que duas 
participantes (VITA CARE e a RECORRENTE) tiveram suas propostas desclassificadas 
tecnicamente pela equipe do InCor-HCFMUSP designada para processar a revisão técnica das 
propostas (“Equipe Técnica”), sendo que , referente as propostas comerciais das participantes  
GE HEALTHCARE e MICROMED foi solicitada pela Equipe Técnica a suspensão da sessão 
para análise e execução de testes nos equipamentos dispostos nas propostas técnicas das 
participantes supracitadas. 

 
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 (fl.410).  
 
A sessão foi retomada em 08 de março de 2019, de modo que a participante 

MICROMED não encaminhou seu equipamento para testes, não sendo possível a necessária 
constatação dos requisitos técnicos, conforme consta no Parecer Técnico disposto em fls.425, 
sendo esta última desclassificada e a participante GE HEALTHCARE tecnicamente classificada.  

 
Dando continuidade a Sessão, o Pregoeiro selecionou a proposta classificada 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 ao final pela participante GE HEALTHCARE foi considerado aceitável 
pelo Pregoeiro, “por ser compatível com os preços praticados no mercado, conforme apurado no 
processo de licitação” que, ato contínuo, processou a análise de seus documentos de 
habilitação, sendo concluído ao final de que a participante em comento atendeu a todos os 
requisitos da habilitação, sagrando-se a vencedora do certame. 

 
Cumpre salientar que as participantes VITA CARE E MICROMED não compareceram 

nesta sessão. Os envelopes nº 02 da RECORRENTE e das participantes MICROMED e VITA 
CARE foram mantidos lacrados no Setor de Compras até o julgamento do Recurso 
Administrativo.  

 

                                            
1http://www.zerbini.org.br 
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É o breve resumo dos fatos. 
 
 

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

Fundação em 08 de março de 2019 as 12h04min (fl.474). Desta feita, inicialmente cabe a análise 
inicial com relação a sua tempestividade.  

 
O Edital de Pregão Presencial Tipo Menor Preço nº 027/2018 é expresso em 

determinar em seu item 9.1. (fls.116) o seguinte (grifo e negrito não são do documento original): 
  

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. As demais 

licitantes, 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. 

 
Desta feita, e considerando que a Sessão Pública foi realizada em 08 de março de 

2019 - sexta-feira (fls.471), conclui-se que o recurso ora apresentados pela RECORRENTE 
mostra-se tempestivo, motivo pelo qual será conhecido. 

 
Com relação as contrarrazões da participante vencedora GE HEALTHCARE, verifica-

se que este foi recepcionado pela Comissão de Compras em 14 de março de 2019 (fl.480). 
 
Tendo como preceito a norma editalícia supracitada, verifica-se que as Contrarrazões 

do Recurso também foi apresentado dentro do prazo previsto no Edital, haja vista que a Sessão 
Pública do Pregão Presencial ocorreu em 08 de Março de 2018 (sexta-feira), e de que o dia 
seguinte ao término do prazo para apresentação do recurso é a data inicial para apresentação 
das Contrarrazões, e se considerarmos que o prazo previsto para apresentação das 
Contrarrazões do Recurso é o mesmo do Recurso (03 dias), conclui-se que as contrarrazões 
apresentada no dia 14 de março de 2019 mostra-se tempestiva. 

 
 

IV - DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 
 

A RECORRENTE, em sua peça exordial, inicialmente alega que “o motivo da 
desclassificação apresentado pela Comissão de Licitação foi que o equipamento (...) “não possui 
teclado físico, apenas teclado virtual". Argumenta a RECORRENTE que “o edital é muito claro 
com a especificação onde informa: ( ... ) - Teclado alfanumérico ou de grau médico (não virtual) 
para inserir informações do paciente; ou teclado de computador padrão ABNT (...)” 

 
Aduz ainda a RECORRENTE que o equipamento ofertado por ela em sessão “possui 

duas entradas USB para que sejam conectados acessórios”, e que se pode verificar no manual 
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do fabricante do equipamento “os trechos que informam sobre a possibilidade da conexão com 
teclado externo, segue abaixo print das páginas 25, 32 e 154”. 

 
Em seguida, a RECORRENTE traz algumas imagens das páginas indicadas. 
 
Assevera ainda a RECORRENTE de que, “o objetivo quando apresentamos a proposta 

de preços, é de cumprir com as exigências do Edital, especificações, documentação e inclusive o 
melhor preço, apresentando equipamento compatível ou superior ao solicitado (...)”. 

 
Ao final, a RECORRENTE requer “(...) a reclassificação da proposta da empresa 

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA (...), uma vez que 
o equipamento ofertado para os itens 01 e 02 Eletrocardiógrafo da marca BIONET modelo 
CARDIO 7 (DICOM) atende perfeitamente ao solicitado em edital e inclusive já possui aprovação 
na Engenharia Clinica.”. 

 
 
V – DAS CONTRARRAZÕES DA PARTICIPANTE VENCEDORA 
 
Em suas Contrarrazões de Recurso a participante vencedora GE HEALTHCARE 

assevera que a RECORRENTE “(...) deve PERMANECER DESCLASSIFICADA por NÃO 
ATENDER OS REQUISITOS DO EDITAL (...)”, haja vista que “o Edital deixa bem claro aos 
Licitantes que poderiam ofertar um Eletrocardiógrafo ou um Eletrocardiógrafo Computadorizado, 
onde consta nesse mesmo descritivo o tipo de teclado que deverá ser ofertado, conforme figura 
abaixo: 

 
Teclado alfanumérico ou de grau médico (não virtual) para inserir 
informações do paciente; ou teclado de computador padrão 
ABNT. 

 
(GRIFOS NOSSOS) 

 
Dando continuidade a sua explanação, a participante vencedora menciona ainda que 

“(...) caso seja ofertado um Eletrocardiógrafo (não computadorizado), o mesmo deverá ser 
fornecido com Teclado Alfanumérico ou de grau médico (NÃO VIRTUAL). Já em caso de 
Eletrocardiógrafo Computadorizado, este poderá ser fornecido com "Teclado de computador 
padrão ABNT”, ou seja, o descritivo técnico EXIGE que o teclado seja fornecido conforme o 
termo de referência.” (fls.481). 

 
A Contrarrazoante, em fls.482/483 traz algumas informações e ilustrações sobre as 

quais menciona serem extraídas do manual registrado no site ANVISA, página 2 e página 18 do 
manual pesquisado no google sobre o produto ofertado pela RECORRENTE, e conclui que, 
“conforme demonstrado acima fica claro e evidente que o equipamento ofertado pela 
MACROSUL NÃO ATENDE A SOLICITAÇÃO EXIGIDA EM EDITAL, pois POSSUI TECLADO 
QUE REGISTRA "SEIS FUNÇÕES DE ACESSO RÁPIDO" NÃO POSSUINDO ASSIM A 
FUNÇÃO DE REGISTRAR DADOS DO PACIENTE CONFORME SOLICITADO em edital.”. 

 
Ao final, a Contrarrazoante pede que “não seja dado mérito ao recurso OBSCURO 

apresentado pela recorrente (...)”, haja vista que restou comprovado que “a empresa 
MACROSUL NÃO atende integralmente ao edital”, devendo a FUNDAÇÃO “(i) rejeitar o indevido 
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Recurso Administrativo apresentado pela empresa MACROSUL, uma vez que totalmente 
descabido e sem sentido; e (ii) recepcionar as contrarrazões da GEHC, a fim de que mantenha 
a MACROSUL DESCLASSIFICADA e consequentemente permanecer declarada a GEHC como 
vencedora do certame como correta medida de direito.” (fls.484). 

 
 

VI - DO MÉRITO 
 

O âmago da questão recai sobre o eventual não atendimento pela RECORRENTE aos 
termos do Edital, mais precisamente no que tange a sua proposta apresentada em sessão e ao 
equipamento por ela ofertado, e que segundo ela, atende à todas as características requeridas 
no edital convocatório.  

 
Instada a se manifestar, a Unidade de Engenharia Clínica do InCor-HCFMUSP 

esclareceu em fls.502 que “o memorial descritivo deste edital possibilita a participação de 
fornecedores que comercializam eletrocardiógrafos em bloco único, como é o caso do 
equipamento oferecido pela empresa Macrosul, e também de fornecedores que comercializam 
equipamentos que são constituídos por um módulo de aquisição (interface que é conectada ao 
paciente) e computador com o software e demais acessórios necessários para o funcionamento 
do sistema”. A Unidade de Engenharia Clínica do InCor-HCFMUSP assevera ainda que já havia 
respondido um questionamento da participante GE antes da sessão, acerca dos “tipos de 
hardware que seriam aceitos na sessão” (fls.502).  
 

A Unidade de Engenharia Clínica do InCor-HCFMUSP esclarece ainda que a 
RECORRENTE “ofertou equipamento portátil porem sem teclado, físico de grau médico 
incorporado à sua estrutura para inclusão dos dados do paciente” e ainda, que “quando o edital 
diz que serão aceitos teclados ABNT, estes são para equipamentos que necessitam de 
computador para funcionar” 
  

Por fim, esta conclui que a RECORRENTE teve “dificuldade na interpretação do edital 
(...), haja vista que os outros fornecedores cotaram equipamento de acordo com o edital neste 
quesito”. No tocante ao documento juntado pela RECORRENTE em fls. 476/477, estes se 
referem “a um processo de teste do equipamento ofertado na sessão que não foi realizado pela 
Unidade de Eletrocardiografia de Repouso do InCor e também não é de conhecimento da 
Unidade de Engenharia Clínica do InCor, portanto tal teste do equipamento não seguiu a rotina 
de demonstração de equipamentos do InCor além não ter sido testado pela unidade assistencial 
que de fato utilizará o equipamento”.  
 

A Equipe Técnica da Unidade de Engenharia Clínica do InCor-HCFMUSP concluiu ao 
final que, “frente ao exposto, a equipe técnica mantém o parecer da sessão.” 

 
Por todo o exposto, fica prejudicado o acolhimento dos pedidos processados pela 

RECORRENTE seu sua peça recursal, considerando a fundamentação técnica trazida pela 
Engenharia Clínica do InCor-HCFMUSP em fls. 502/503, que ao analisar as colocações trazidas 
em recurso pela RECORRENTE, decidiu manter a decisão exarada em sessão, deixando claro 
que a desclassificação decorreu pelonão atendimento às características mínimas exigidas no 
Memorial Descritivo, estando desta forma, o procedimento licitatório, em consonância com os 
princípios da Isonomia, da Legalidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, dentre 
outros, que norteiam a licitações e os contratos administrativos. 
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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 na Lei 
do Pregão, bem como nos princípios legais e constitucionais garantidores da lisura do presente 
procedimento, opina pelo conhecimento do presente Recurso, uma vez preenchidos os 
requisitos de admissibilidade previstos no Edital, para, no mérito, julgá-lo IMPROCEDENTE, 
recomendando ainda a manutenção da decisão que julgou vencedora a participante GE 
HEALTHCARE, haja vista que não restou caracterizada qualquer irregularidade no procedimento 
e na desclassificação da RECORRENTE. 

 
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. 

 
Por fim, estamos remetendo o presente parecer, bem como os autos do Processo à 

Comissão de Compras para a manifestação; 
 
É o parecer, sub censura. 
 

X
Assessoria Jurídica

Fundação Zerbini

Assinado por: MARCOS FOLLA  
 


