
 
            

                                              PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2023 

                                                 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO nº 01 AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023. 

Assunto: Impugnação ao Edital do Pregão Presencial nº 001/2023, cujo objeto é a aquisição de 
APARELHO DE ULTRASSOM para atendimento das necessidades do CISAMESP.  

 

Impugnante: CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 
46.563.938/0014-35. 

1 – DA IMPUGNAÇÃO  

Resumidamente, a empresa CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, alega que ao 
analisar as especificações técnicas do descritivo do Edital, verificou que alguns pontos 
supostamente restringem e impedem o equilíbrio técnico entre os players, impactando 
diretamente no aferimento de lances e economicidade ao erário. Por isso, solicita algumas 
alterações, para que haja ampla concorrência, economicidade e todos os participantes possam 
apresentar suas propostas de forma regular. 

 

A empresa CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL solicitou as seguintes alterações: 

a) Onde se lê: Frame rate de pelo menos 1200 quadros por segundo em modo B. 
Alterar para: Frame rate de pelo menos 1000 quadros por segundo em modo B. 
Aduz que a alteração não representa rebaixamento na qualidade clínica do exame e na 
resolução da imagem. 
 

b) Onde se lê: Software de leitura automática da biometria fetal. 
Alterar para: Software de leitura automática ou manual da biometria fetal. 
A empresa entende que o cálculo da biometria fetal é pouco utilizado, devido ao 
tamanho do bebê e posicionamento do mesmo dentro do útero. 
 

c) Em relação ao PRAZO DE ENTREGA, a empresa descreve conforme consta em edital que “ 
O objeto do presente Termo de referência será recebido pelos responsáveis designados 
pela Secretaria com prazo não superior a 30 (trinta) dias corridos, a contar da emissão da 
Ordem de fornecimento. 
A empresa questiona: Prazo de Entrega: 90 dias úteis? 
 
Alega que o prazo é necessário por se tratar de itens específicos com linha de produção 
por demanda, ressaltando a transição do ano letivo e as questões burocráticas. 



 
 

2 – DOS PRESSUPOSTOS DA IMPUGNAÇÃO 

A impugnação é tempestiva, eis que protocolada em 15/02/2023, ou seja, no prazo conferido 
no item 9.1 do Pregão em referência, não tendo caráter protelatório, vez que vem 
devidamente fundamentada e subscrita, estando, portanto, em condições de julgamento pela 
Pregoeira designada. 

A formalização atende o disposto nos itens 9.1, 9.2 e 9.3 e o parecer está sendo proferido em 
observância a legislação vigente. 

 

3 – DO JULGAMENTO  

Considerando os motivos expostos pela impugnante, opino pela procedência parcial da 
solicitação, devendo ser retificada a redação do Edital. 

 

4 - CONCLUSÃO  

Com base em todo o exposto, considerando que foi realizada uma reanálise no Edital, 
devendo, pois, ser promovida no instrumento convocatório as alterações indicadas abaixo, 
razoáveis e proporcionais, sob pena de se estar ferindo os princípios da competitividade e 
participação entre os interessados, sempre visando propiciar o pleno atendimento aos 
interesses deste Consórcio. 

Portanto, a Pregoeira, opina pelo acolhimento parcial da presente impugnação, retificando-se 
o Edital do Pregão Presencial nº 001/2023, cujas alterações serão divulgadas na forma 
estabelecida no Edital e na Legislação que rege a matéria. 

Nesse sentido, não obstante o zelo da administração do CISAMESP, sobretudo do setor 
requisitante, que procurou estabelecer critérios para uma contratação segura, obtivemos do 
setor responsável pela elaboração do descritivo técnico a informação de que algumas das 
alterações ora requeridas pela empresa CANON, não afetam a qualidade da solução 
pretendida por este Consórcio, devendo ser parcialmente atendida, a saber: 

 

A) Em relação à alteração do frame rate de pelo menos 1200 quadros por segundo em 
modo B, para frame rate de pelo menos 1000 quadros por segundo em modo B, 
IMPROCEDENTE:  
Após análise da equipe técnica, em especial, dos médicos que realizam os exames de 
ultrassonografia, entendemos pela manutenção do frame rate de pelo menos 1200 
quadros por segundo, devido a constante necessidade de avaliação de exames de alta 
complexidade que necessitam de aparelhos que possuem maior e melhor resolução. 



 
 

B) Em relação à solicitação de acréscimo de software de leitura manual da biometria 
fetal, PROCEDENTE: 
Embora a justificativa apresentada pela empresa não seja plausível, vez que o exame 
de biometria fetal é direcionado para cálculos das variáveis fetais, após verificação 
junto à equipe médica decidimos pelo ajuste do Edital, com o acréscimo da 
possibilidade de software de leitura manual da biometria fetal, visando ampliar a 
participação de outras empresas no certame. 
 
 

C) Em relação ao prazo de entrega, PARCIALMENTE PROCEDENTE: 

O prazo estabelecido observa o princípio da igualdade de condições entre os licitantes, 
e o objeto da licitação trata de bens comuns. Não cabe à Administração adequar o 
Edital aos parâmetros exigidos por determinada licitante. No entanto, considerando as 
argumentações expostas pela impugnante, entendemos a necessidade de adequação 
do Edital, recomendando a ampliação do prazo de entrega 30 (trinta) dias corridos, 
prorrogáveis por igual período, mediante solicitação fundamentada encaminhada ao 
Consórcio. 

    

Considerando pertinentes alguns dos apontamentos do impugnante, opina-se pelo 
acolhimento parcial da presente impugnação, retificando-se o Edital do Pregão Presencial nº 
001/2023, cujas alterações serão divulgadas na forma estabelecida no Edital e na legislação 
que rege a matéria. Ademais, conforme prevê o item 9.5, deve ser designada nova data para a 
realização do Pregão. 

Desde já, informamos que o Edital com as alterações será republicado no site do CISAMESP. 

É o parecer. 

Pouso Alegre, 17 de fevereiro de 2023. 

 

                                                        Rutinéia Pereira Bannitz 

                                                                      Pregoeira 
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RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO nº 01 AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023. 

 

Assunto: Impugnação ao Edital do Pregão Presencial nº 001/2023, cujo objeto é a aquisição de 
APARELHO DE ULTRASSOM para atendimento das necessidades do CISAMESP.  

 

Impugnante: CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA. 

 

Julgamento:  

De acordo. 

Adote-se o parecer da Pregoeira como razões de decidir. 

Diante do exposto, decido ser parcialmente procedente a impugnação apresentada pela 
empresa CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, nos termos do parecer da Pregoeira, 
devendo ser retificado o Edital do Pregão Presencial nº 001/2023, mantendo-se inalteradas as 
demais condições previstas. 

Conforme previsto no Item 9.5 do Edital, acolhida a impugnação contra o ato convocatório 
será designada nova data para realização do certame, a qual será publicada no Jornal Diário da 
região e no site do Consórcio: www.cisamesp.mg.gov.br 

Dê-se ciência à empresa impugnante, republicando-se o Edital no site 
www.cisamesp.mg.gov.br e Jornal Diário Regional. 

É o julgamento. 

Pouso Alegre, 17 de fevereiro de 2023. 

 

                                                     

                                                          JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

                                                     Secretário Executivo do CISAMESP 


