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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

 

 

OLIDEF CZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS 

HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica nacional de direito privado, com sede na 

Avenida Patriarca nº 2223, bairro Vila Virgínia, Ribeirão Preto/SP, inscrita no CNPJ sob 

o nº 55.983.274/0001-30, vem respeitosamente à Vossa Senhoria, impugnar as 

seguintes especificações técnicas constantes do termo de referência do edital do 

pregão eletrônico, conforme razões que seguem. 

ITEM 07 – BERÇO AQUECIDO 

SOLICITAÇÃO DO EDITAL:  

“colchão de espuma de densidade adequada ao leito do 

paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e 

antialérgico nas dimensões do berço.” 



 

 

Nenhum fabricante de berço aquecido com registro na 

ANVISA atende a este requisito de colchão de espuma “autoclavável” do edital. 

Todos os fabricantes neste segmento de berço aquecido 

oferecem o equipamento com colchão de espuma, que não suporta as altas 

temperaturas de autoclave. 

A empresa FANEM oferece equipamento Berço Aquecido 

Ampla modelo 2085 LED possui colchão de espuma, conforme páginas do manual de 

usuário registrado no site da ANVISA, porém para este não há citação que seja 

autoclavável. 

 

 



 

 

 

                                        

      Não obstante, a empresa Olidef Medical CZ, ora 

impugnante, oferece equipamento Berço Aquecido Matrix modelo R dotado de 

colchão de espuma, que não pode ser autoclavado, conforme páginas do manual de 

usuário registrado no site da ANVISA. 



 

 

 

 



 

 

 

 

Para finalizar, ainda temos a empresa Gigante Recém-

nascidos que oferece equipamento Berço Aquecido Modelo Neosolution que é dotado 

também de colchão de espuma, que não pode ser autoclavado, conforme páginas do 

manual de usuário registrado no site da ANVISA. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 Portanto, é necessária a alteração desta exigência para a 

ampla participação das fabricantes de berço aquecido com registro regular na ANVISA, 

alteração esta, com a exclusão da palavra autoclavável, ficando a nova redação da 



 

 

seguinte forma: “colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em 

material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço” 

 

Solicitação do edital: 

“NORMALIZAÇÃO:  NBR IEC 60601 -1 (segurança 

elétrica)  NBR IEC 60601 -2 (compatibilidades eletromagnética)” 

Neste trecho do edital, observa-se parte da descrição 
com incoerência no que diz respeito à referência normativa solicitada. Vejamos: 

- NBR IEC 60601-2 (compatibilidade eletromagnética) a 
referência normativa exata em pesquisa ao catálogo de normas da IEC no link 
https://webstore.iec.ch retornou inúmeros resultados, onde entende-se que para o 
equipamento descrito neste edital, este deverá atender à todas as normas englobadas 
na pesquisa. 

Utilizando do conhecimento e “to know how” desta 
empresa, pedimos a este órgão que realize alteração para NBR IEC 60601-1-2 ou 
exclusão deste trecho do edital uma vez da forma como se apresenta, este está de 
maneira incoerente com o todo, não sendo assim possível seu atendimento. 

 

 

 

 

 

  



 

 

- Pesquisa realizada conforme o descrito no edital 

 

 

 

  



 

 

ITEM 14 – INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) 

“Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: 
Alta temperatura ar/pele; baixa temperatura ar/pele; alta de circulação do ar; 
hipotermia e hipertermia, desconexão do sensor à pele do paciente” 

Em consulta aos equipamentos comercializados no 

mercado nacional junto ao site da ANVISA, fica evidente que o solicitado no edital 

“alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo:” ... “desconexão do sensor à pele 

do paciente” é função encontrada somente e, de forma exclusiva, nos equipamentos 

comercializados pela fabricante Fanem Ltda, conforme se comprova das páginas do 

manual do usuário. 

Incubadora Neonatal Vision Advanced 2286 – Fanem 
Ltda 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

Incubadora Line 4 - Olidef Medical 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

Incubadora Neonatal Millennium - Gigante Recém-
nascido 

 

 



 

 

 

 

Nos manuais de instrução dos equipamentos das 

empresas Gigante Recém-nascido e Olidef Medical, não é encontrado a característica 

de alarme de desconexão do sensor à pele do paciente.  



 

 

Ambas as empresas possuem alarme que indica a 

desconexão do sensor ao módulo de controle, não indicando quando o sensor de pele 

se desprende da pele do recém-nascido. 

Com base nas evidências mencionadas acima, pede-se a 

exclusão de tal característica técnica (alarme) “desconexão do sensor à pele do 

paciente” uma vez que existem alarmes já destinados ao componente sensor de 

temperatura de pele para casos de desconexão do mesmo ao módulo de sensores e os 

casos de curto-circuito ou falha do componente, além das evidências apresentadas, 

que indicam favorecimento a somente uma empresa no que diz respeito a esta 

característica.  

Na busca de um processo de licitação com espaço à 

ampla concorrência, visto que este trecho está direcionado para o atendimento de 

somente um fabricante, pedimos a exclusão conforme mencionado anteriormente. 

 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Com relação às alegações aqui trazidas, imperam os 

seguintes mandamentos legais, oriundos da Lei 8.666/93: 

Art. 3º  A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 

dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) 

§ 1º  É vedado aos agentes públicos: 



 

 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu 

caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam 

preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 

licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 

específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no 

art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada pela Lei nº 12.349, 

de 2010) 

Art. 7º  As licitações para a execução de obras e para a 

prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte 

seqüência: 

(...) 

§ 5º  É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua 

bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações 

exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o 

fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração 

contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. 

Dadas as características exclusivas ora exigidas, resta 

clara a violação aos dispositivos legais aqui colacionados. 

 

DO REQUERIMENTO FINAL 

Por todo o exposto, e em atendimento ao que 

determinam as Leis 8.666/93 e 10.520/02, requer-se seja alterado o edital, conforme 

já exposto, para que alterem as exigências descritas nesta impugnação, pois as 

respectivas podem direcionar ou inviabilizar o presente certame, visto que tal 

providência visa a ampla concorrência das fabricantes com registro no mercado 

brasileiro, que atendem às demais especificações. 



 

 

Consigne-se ainda, que o não provimento da presente 

impugnação, inclusive a inércia em sua análise, implicarão nas medidas administrativas 

e judiciais cabíveis ao caso, que é de completa afronta à legislação de regência das 

licitações públicas. 

Subsidiariamente, caso o órgão licitante entenda que a 

exigência seja efetivamente necessária como está, nesse caso há a NECESSIDADE 

IMPERIOSA, antes de licitar, fazer os procedimentos de pré-qualificação de 

equipamentos e elaborar estudos detalhados, com justificativas realmente plausíveis 

para eventual exigência de equipamento único, mas antes dando a chance de os 

fabricantes interessados demonstrarem seus produtos. 

 

Pede provimento. 

Ribeirão Preto, aos 15 de dezembro de 2022. 

 

 

 

_______________________________________________ 

OLIDEF CZ IND. COM. APARELHOS HOSPITALARES LTDA 

Marco Aurélio Figueira – Gerente comercial 
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