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DECIÃO ADMINISTRATIVA 

IMPUGNANTE: Cirúrgica Ibiporã Eireli. 

PREGÃO PRESENCIAL n°011/2019 

Trata-se de impugnação ao Edital 011/2019, de Pregão Presencial, realizada 
pela empresa Cirúrgica Ibiporã Eireli. 

O edital em referência tem o objetivo de contratação de empresa para 
fornecimento de equipamentos hospitalares e odontológicos ao CISAMUSEP. 
A sessão de abertura dos envelopes está prevista para ser realizada em 
24/04/2019. 

A irresignação da Impugnante é direcionada para os item 1, qual seja, o 
equipamento denominado cardioversor. 

Com relação a tal item a Impugnante entende que a exigência de equipamento 
que possua tela de 7", bateria de lítio e onda monofásica trata-se de uma 
conduta que acaba direcionando a licitação para certos fabricantes já que a 
referida tecnologia supostamente seria rara e apenas um fabricante a detém. 

É o breve relato. 

Preliminarmente, denota-se o preenchimento dos requisitos formais que 
impõem a admissibilidade da impugnação, sendo eles legitimidade, interesse, 
fundamentação e tem pestividade. 

Com relação ao mérito da impugnação deve ser acolhida parcialmente. 

Com relação à impugnação no que se refere à tela de 7" e à bateria de lítio, o 
equipamento descrito não direciona o certame, vez que no momento da 
descrição, pelo setor de origem, bem como no momento da cotação pelo Setor 
de Compras e Licitação houve o devido cuidado de se pesquisar se no 
mercado havia equipamentos de mais de uma marca que pudesse atender a 
descrição realizada e de fato havia. 

Neste sentido, não há direcionamento do certame, vez que o edital contempla 
descritivo que possibilita a participação de licitantes com oferta de equipamento 
de variadas marcas. 

Irrepreensível o Edital, nestes pontos, não prosperando a impugnação ora 
analisada. 

Com relação à tecnologia em forma de onda monofásica, assiste razão à 
Impugnante, pois de fato se trata de tecnologia já ultrapassada, sendo que os 
equipamentos mais modernos já vêm, todos, com a tecnologia de onda 
bifásica, sendo que o edital deverá ser adequado neste sentido. 

Diante do exposto decido por conhecer da impugnação e no seu mérito acolhe-
la parcialmente para rejeitar a impugnação no que trata da tela de 7", bem 
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com b da bateria de lítio e dar razão no que trata da tecnologia de onda 
monofásica, neste sentido, a sessão designada para o dia 24/04/2019 será 
suspensa para readequação do edital e em breve novamente será publicado. 

Maringá/PR, 23 de abril de 2019. 

1po JIç 
RAFAELA KOGA PETRULIO UMAGAE 

PREGOEIRA 
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