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OBJETIVO: 
Na qualidade de Gestores de Tecnologia na Saúde (HTM) da Prefeitura           

Municipal de Saudades-SC, apresentamos esta RPI-Resposta a Pedido de Impugnação como           

documento legal que responde publicamente a Pedido de Impugnação de fornecedor sobre os             

termos, descrições ou evoluções contidas no edital de TOMADA DE PREÇOS n° 007/2019, do              

processo licitatório nº1891/2019. Sua circulação deve ser pública e disponível na plataforma web             

da instituição, além da resposta direta ao interessado.  

1 – PROGRAMA DE INTEGRIDADE: 

A Rede Brasileira de Engenharia Clínica e Hospitalar - EngeHosp, sua           

franqueadora e seus franqueados estão alinhados com o Programa de Integridade - Diretrizes             

para Empresas Privadas do Pró-Ética. Este Guia traz normas que ajudam empresas a construir ou               

aperfeiçoar instrumentos destinados à prevenção, detecção e remediação de atos lesivos à            

Administração Pública no ambiente organizacional.  

O Pró-Ética resulta da conjugação de esforços entre os setores público           

(CGU) e privado para promover no país um ambiente corporativo mais íntegro, ético e              

transparente. 

A iniciativa consiste em fomentar a adoção voluntária de medidas de           

integridade pelas empresas, por meio do reconhecimento público daquelas que,          

independentemente do porte e do ramo de atuação, mostram-se comprometidas em implementar            

medidas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de atos de corrupção e fraude. 

O Programa de Integridade da Rede EngeHosp está em consonância com a            

Lei nº 12.846/2013 (Lei Empresa Limpa, também conhecida como Lei Anticorrupção) e suas             

regulamentações, e possui o comprometimento e apoio da alta direção da Franqueadora. A             

instância responsável pelo mesmo (Depto. Jurídico e de Conduta) é dotada de autonomia,             

independência, imparcialidade, recursos materiais, humanos e financeiros para o seu pleno           

funcionamento, com possibilidade de acesso direto, quando necessário, ao mais alto corpo            

decisório da empresa. Conheça mais sobre o "Pró-Ética" consultando os “Guias de Integridade” e              

palestras das “Conferências Lei Empresa Limpa”. 

 
Este documento foi assinado digitalmente por Simone De Souza. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C0B8-BE86-4A8C-5E96.

http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/colecao-programa-de-integridade
http://www.cgu.gov.br/assuntos/etica-e-integridade/empresa-pro-etica/conferencia-lei-empresa-limpa
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2- TERMOS DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: 

A empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS         

PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº          

00.029.372/0001-40, sediada em São Paulo-SP, interessada em participar do EDITAL DE           

TOMADA DE PREÇOS n°007/2019, apresentou tempestivamente PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO         

com fulcro nos termos do Edital, bem como no artigo nº12 do Decreto n.° 3.555/2000, e oferece                 

relato em documentação que foi anexada ao processo sob protocolo nº 533/2019. 

O pedido da requerente não será transcrito ipsis litteris nesta RPI por            

economia processual, mas o tópico 3-Respostas ao Pedido transcreverá o espírito técnico que             

deverá nortear a proposição do equipamento a ser ofertado pela licitante. 

3 – RESPOSTA AO PEDIDO: 

Agradecemos o interesse do fornecedor, e passamos a responder seu pleito           

por tópicos, na ordem da narrativa proposta:  

1) Aceitaremos, a priori, a análise da flexibilização proposta pelo ofertante no seu tópico II-4, já               

que o interesse desta Administração é a maior participação editalícia, mas esclarecemos            

que tanto a ora impugnante quanto seus concorrentes nacionais e internacionais possuem            
equipamentos que atendem na íntegra ou excedem o presente descritivo, o que            

derruba a alegação de que as mesmas seriam tolhidas de seu interesse em participar.  

2) Quando são colocados termos de referência nos projetos apresentados ao Ministério de            

Saúde, eles servem muito principalmente para esboçar aos possíveis participantes qual o            

nível de exigência tecnológica da instituição de saúde. Pequenas variações de “ranges” e             

características técnicas serão avaliadas minuciosamente no Parecer Técnico de         

Engenharia que será construído logo após o acolhimento das propostas; 

3) Não iremos alterar os pontos sugeridos no item III-10 pela ora impugnante, mas nenhum              

dos licitantes será alijado da participação neste processo, com o argumento de que não              

atende os termos do descritivo. A fase de pontuação técnica se encarrega de avaliar o               

conjunto técnico com preponderância em relação ao preço, conforme os termos bem            

Este documento foi assinado digitalmente por Simone De Souza. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C0B8-BE86-4A8C-5E96.
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explicitados do documento editalício. Nenhum proponente será eliminado de participar das           

etapas subsequentes por pequenas variações nas faixas e ranges dos equipamentos           

médicos oferecidos, salvo flagrante desconformidade; 

4) Quanto aos pedidos expressos no tópico IV- Da documentação temos a expressar que: 

a) esclarecemos preliminarmente que o órgão municipal aceita autenticação digital se          

foi esta a intenção da primeira pergunta do tópico; 

b) quanto ao pedido para que o fornecimento (caso a licitante seja sagrada vencedora)             

venha acompanhado, além do Manual de Usuário, do Manual Técnico: não           

concordamos com a retirada nem tampouco que estas informações sejam          

Propriedade Intelectual Restrita, já que tanto a impugnante quanto os seus           

concorrentes possuem 02 ou mais níveis de manuais técnicos, e não estamos            

solicitando informações restritas que só estariam disponíveis nos manuais de nível           

restrito aos técnicos da companhia. Inclusive a impugnante possui plataforma          

específica de acesso à este material, em Support Documentation Library          

(https://www.gehealthcare.com/products/support-documentation-library) e se fosse    

propriedade restrita não estaria nesta plataforma; 

c) Esta exigência tem o cunho de comparação com os trabalhos que as empresas de               

assistência técnica autorizada da fábrica prestarão no período de garantia e nos            

subsequentes. Ninguém fará intervenção técnica nos equipamentos sem a         

autorização da fabricante, e a Prefeitura Municipal poderá pactuar por escrito este            

quesito caso a mesma venha a ser consagrada vencedora. Não nos furtaremos de             

assinar documento com sigilo em função do seu direito à propriedade industrial ou             

intelectual. Nota-se, ainda, que a necessidade de entrega do manual técnico SE            

CASO A EMPRESA FOR A VENCEDORA, está intrinsecamente ligada ao          

cumprimento do direito básico do consumidor de acesso à informação, previsto no            

art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. Sobre o conteúdo do manual,              

precisa seguir o disposto nos arts. 31 e 50 da mencionada Lei consumerista,             

contendo, informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa,          

de maneira didática, sobre suas características, qualidades, quantidade, composição,         

preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre             
Este documento foi assinado digitalmente por Simone De Souza. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C0B8-BE86-4A8C-5E96.
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os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores (ainda que seja             

produto importado). 

5) Sugerimos por fim que o ofertante cote o melhor equipamento que o valor de referência               

possa adquirir, pois a avaliação por técnica e preço permite esta alternativa.  

Este parecer foi submetido ao crivo do escritório de atendimento de LEC             

(Legal, Ethics and Compliance) Leal, Souza & Pillar Advogados Associados (OAB-RS:105453)           

contratado pela Rede Brasileira de Engenharia Clínica e Hospitalar - EngeHosp para verificação             

de compatibilidade nas regras de compliance e foi validado e autorizado a qualquer publicização,              

tudo conforme rege o Manual de Compliance da Rede. 

Sendo o que nos apresentava para o momento, assinamos este documento           

auxiliar ao processo licitatório, e ficamos a disposição para qualquer esclarecimento adicional que             

nos couber. 

 
Saudades, 15 de setembro de 2019. 

 
 

 
 

Eng. J Fernando Meira da Rocha 
CREA: 054.300 D visto SC: 052360-5 
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