
 
 

 

ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO TÉCNICA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS 

MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ – CISAMESP 

Ref. Pregão Presencial Nº 006/2022 

 

PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. Vem para, tempestivamente, apresentar suas 

contrarrazões aos recursos administrativos interpostos pelas empresas CIRURGICA SÃO FELIPE 

PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, ora designada Recorrente pelos fatos e razões que passará a 

expor:  

 

DOS FATOS,  

A Recorrente fez o pedido de reclassificação da proposta nos itens 11 e 12. Inicialmente, 

cumpre-nos apontar que a decisão dessas DD. Comissão é plenamente coesa, bem como 

embasada nos Princípios de Direito Administrativos da Legalidade, Isonomia e Vinculação ao 

Instrumento Convocatório.  

 

Senão, vejamos:  

A Licitante recorrente apresenta recurso defendendo que o monitor ofertado, K12, atende ao 

descritivo técnico dos itens, porém, iremos comprovar através deste documento que o recurso 

apresentando, com devida vênia, não merece prosperar.  

 

DO RECURSO APRESENTADO PELA CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI 

• Tecnologia do parâmetro de oximetria 

O descritivo técnico do item 11 solicita para o parâmetro de oximetria: “tecnologia para 

leitura em baixa perfusão ou presença de movimento, podendo ser tecnologias Nellcor, 

Masimo, Bci, Ohmeda, Mindray ou Fast (a marca da tecnologia de oximetria deverá constar 

expressamente no manual do produto depositado no site da ANVISA. Os acessórios fornecidos 

para a saturação de Oxigênio deverão ser originais da marca da tecnologia ofertada (Nellcor, 

Masimo, Bci, Ohmeda, Mindray ou Fast), não serão aceitos acessórios compatíveis”. Todavia, a 

empresa recorrente não declarou em sua proposta qual das tecnologias descritas no manual 

registrado na ANVISA foi ofertado, a falta desta informação dificulta a verificação do 

atendimento técnico do certame.  

Ainda, vale ressaltar que, o descritivo técnico deixa claro que as tecnologias permitidas 

serão Nellcor, Masimo, Bci, Ohmeda, Mindray ou Fast. No manual do modelo K12, assim como 



 
 

 

no recurso apresentado, é citado que as tecnologias disponíveis são: moveoxy, Nellcor e 

Masimo.  

A tecnologia moveoxy mencionada não atende ao descritivo técnico. Em relação a 

tecnologia Nellcor, apesar do manual do usuário do monitor informar a compatibilidade com a 

tecnologia, no site da Medtronic (detentora da marca) que lista as empresas/modelos 

homologados para a utilização/venda da tecnologia original Nellcor, que foram testados e 

auditados com critérios rígidos, não cita a fabricante Creative, sendo confirmado pelo link a 

seguir:https://www.medtronic.com/covidien/en-us/products/oem-monitoring-solutions/oem-

partners/mindray.html. Desta forma, a recorrente, para atender as necessidades da instituição 

deveria ter ofertado tecnologia Masimo.  

No entanto, não declarando a tecnologia ofertada a proposta fica dissimulada.  

 

• Módulo de Capnografia  

O detalhamento técnico do item 11 deixa claro a necessidade de o monitor possuir 

arquitetura mista ou modular, conforme parte retirada do termo de referência: “Arquitetura 

Modular ou mista com os parâmetros de ECG, Respiração, SpO2, PNI, temperatura deverão ser 

pré-configurados no monitor ou em módulo único destacável do monitor principal. Capacidade 

de expansão futura, por inclusão de módulos no gabinete do monitor, já disponíveis 

comercialmente através de comprovação no manual da ANVISA para os parâmetros de 

Capnografia, Pressão Invasiva, Débito Cardíaco e Análise de Agentes Anestésicos”. Porém, 

conforme página 25 do manual registrado na ANVISA (Figura 1), o modelo K12 possui 

arquitetura pré-configurada.  

 

Figura 1 - Página 25 do manual do usuário que confirma arquitetura pré-configurada do modelo K12 

 

https://www.medtronic.com/covidien/en-us/products/oem-monitoring-solutions/oem-partners/mindray.html
https://www.medtronic.com/covidien/en-us/products/oem-monitoring-solutions/oem-partners/mindray.html


 
 

 

Desta maneira, não é possível a entrega de Capnografia Modular, conforme solicitação do 

item 12 do certame. Ainda, a foto apresentada no recurso da CIRURGICA SÃO FELIPE 

PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI (Figura 2) representa o sensor para mensuração do parâmetro, 

não o módulo solicitado.  

 

Figura 2 - Sensor de capnografia apresentado no recurso 
 

Destaca-se ainda que monitores com arquitetura mista/modular são mais tecnológicos 

e possuem maior valor agregado em relação aos monitores pré-configurados. Todos os 

licitantes devem ofertar equipamento em conformidade com o descritivo técnico para que a 

disputa seja justa e atenda a finalidade do objeto.  

 

DO PEDIDO  

Por tudo isso, e pelo mais dos autos consta, a Recorrida requer pelo não provimento do 

recurso em questão, para o fim de manter-se a decisão que classificou a proposta apresentada 

por esta empresa.  

 

Pouso Alegre, 21 de novembro de 2022.  

Pede Deferimento 

 

Engenheira Biomédica – Trainee Licitações 

CPF: SP 458.396.788-80 

 
 


