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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO 025/2022 

 
OBJETO: aquisição de equipamentos e utensílios para modernização do laboratório de enfermagem do 
Regional/Alagoas, CEP Carlos Milito, conforme especificações constantes do anexo I deste edital. 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO 

Referente aos questionamentos recebidos até o momento tem-se a informar inicialmente que ao 

referido procedimento aplica-se a Resolução 958/2012 a seguir esclarece: 

 

Trata-se da análise do pedido de esclarecimento ao edital, o qual detém caráter 
impugnatório, apresentado pela empresa interessada FANEM LTDA, que alega necessidade de 
alterações a serem feitas no edital e seus anexos, conforme segue. 

  
Nas breves razões da impugnante, houve-se o pedido de alteração dos produtos 

dos itens 7 e 14 do Termo de Referência, pois supostamente o descritivo de cada um deles direcionaria 

o certame licitatório à determinada marca e fabricante, ao passo que uma descrição mais geral serviria 

melhor aos fins de ampla concorrência.  

 

Pois bem. Inicialmente, a mero título de esclarecimento, é importante frisar que 

nenhum dos entes pertencentes ao sistema S, dentre os quais o próprio SENAC, está sujeito aos 

ditames da Lei Federal de Licitações e Contratos (Lei n. 8.666/93), nem a outro normativo            de tema 

conexo, que não seja o seu próprio regulamento. Isto porque, todos os integrantes do Sistema S, 

possuem natureza de direito privado.  

 

É neste sentido que caminham as jurisprudências do Tribunal de Contas da União1 

e do Supremo Tribunal Federal2. 
 

 

 

1 [...]1.1. – Improcedente, tanto no que se refere à questão da “adoção” pelo SENAC/RS, da Praça Pública Daltro Filho, em 

Porto Alegre – RS, quanto no que tange aos processos licitatórios, visto que, por não estarem incluídos na lista de entidades 

enumeradas no parágrafo único do art. 1º da Lei 8.666/93, os Serviços Sociais Autônomos não estão sujeitos à 

observância dos estritos procedimentos na referida Lei, e sim aos seus regulamentos próprios devidamente publicados” [...] 

(TCU – Decisão 907/1997 – Plenário – Min. Rel. Lincoln Magalhães da Rocha) 

 
2 Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Acórdão do Tribunal de Contas da União. Exigência de que 
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Outrossim, cumpre destacar também a tempestividade da impugnação,  a qual está 

de acordo com o disposto no edital, item 17.2., uma vez que foi apresentada às 16:27  na data de 

19/10/2022: 

17.2. Solicitações de impugnações relacionadas ao Edital deverão ser enviadas à Comissão 

Permanente de Licitação, informando-se o número do pregão, será recebido, 

impreterivelmente, até às 17h do segundo dia útil à data da abertura da sessão, 

exclusivamente por meio eletrônico (e-mail), para o seguinte endereço: 

cpl@al.senac.br. 

Superadas tais questões, passar-se-á à análise do mérito da impugnação. Nesse 

ínterim, é imperioso mencionar que a insurgência da empresa impugnante está adstrita a questões de 

cunho técnico e não estritamente jurídica. Em casos que abarquem a presente circunstância, o 

peso assumido pela justificativa ou resposta técnica é preponderante para avaliar a 

possibilidade de deferimento ou não da impugnação. 

Nessa senda, um cotejo da justificativa apresentada indica que o próprio SENAC 

optou pela necessidade de reformulação do edital especificamente em relação aos itens 7 e 14, a qual 

deverá ser acatada e culminar na modificação do instrumento, conforme descrito abaixo: 

DESCRITIVO ITEM 7 -  BERÇO AQUECIDO, com as características técnicas mínimas: 
Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor 
localizado na parte superior do berço; Possuir giro bilateral no plano horizontal para 
posicionamento do aparelho de raios X; Possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. 
Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais 
rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes do leito nas inclinações 
mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do 
paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas 
dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através 
de rodízios com freios e pára-choques frontal e traseiro. Display a LED ou LCD para indicação 
de temperatura e potência desejada, relógio Apgar e alarmes; memória para retenção dos 
valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo 
controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes 
audiovisuais intermitentes para visualização da falta de energia; falha na resistência de 
aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente; hipotermia e 
hipertermia; alta temperatura prolongada; advertência de rotina. Deverá acompanhar o 
equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e 
haste para suporte de soro. Tensão de alimentação 220 V ou bivolt automático; 

NORMALIZAÇÃO:  NBR IEC 60601-1 (segurança elétrica)  NBR IEC 60601-2 

(compatibilidades eletromagnética);  NBR IEC 60601-2- 21(Segurança em berços aquecidos) 

DA GARANTIA:  Garantia de 24 meses a partir da entrega do equipamento  O equipamento 
deverá possuir registro na ANVISA. 

conste nos editais de licitação do SENAC o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e custos unitários, bem como 
de critério de aceitabilidade. Desnecessidade. 3. Serviço Social Autônomo. Natureza privada. Não se submete ao processo 
licitatório previsto pela Lei 8.666/93. Necessidade de regulamento próprio. Procedimento simplificado que observe os 
princípios gerais previstos no art. 37, caput, CF. Atendimento. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão 
agravada. 5. Agravo regimental desprovido. (MS 33442 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 
15.02.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 036 DIVULG 21.02.2019, PUBLIC 22.02.2019) 
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DESCRITIVO ITEM 14 - INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA), com as 
características técnicas mínimas: 
 
Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia.  
Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação.  
Possuir trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da 
cúpula para evitar acidentes; Possuir porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 
portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre 
guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva 
dentro da câmara; Possuir pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e 
posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem 
alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o 
acesso de cabos e circuitos para o paciente.  Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas 
e freios. Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radio transparente, 
permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, Ajustes do leito nas 
posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; Possibilidade de 
deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de 
segurança. Possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa 
de materiais atóxicos e autoextinguíveis.  Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de 
limpeza e desinfecção. Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para 
manutenção e calibração, possuir display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos 
parâmetros monitorados. Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar 
controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), permitir monitoração da 
temperatura periférica do paciente e  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, falta de sensor, falta de energia, 
desligamento automático em caso de alta temperatura; sistema de segurança; possuir tecla 
para silenciar alarmes momentaneamente; indicação das temperaturas medidas e ajustadas 
de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, 
umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da 

cúpula.  Equipamento deve estar em conformidade com as normas:  ABNT NBR IEC 60601-

1 - Requisitos Gerais para Segurança Básica e Desempenho Essencial;  ABNT NBR IEC 

60601-1-2 - Compatibilidade Eletromagnética - Requisitos e ensaio;  ABNT NBR IEC 60601-
1-6 - Usabilidade; ABNT NBR IEC 60601-1-8 - Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para 

sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédico;  ABNT NBR 
IEC 60601-2-19 - Requisitos particulares para segurança básica e desempenho essencial de 

incubadoras para recém-nascidos;  ABNT NBR IEC 60601-2-49- Requisitos particulares para 
a segurança básica e o desempenho essencial de equipamentos multifuncionais de 

monitoração de pacientes Alimentação bivolt automático ou 220 – 50/60Hz.  O equipamento 
deverá possuir registro na ANVISA. 
 
ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO:   
Gabinete com 1 ou 2 gavetas; 
Suporte de soro;  
Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte no mínimo 6kg.  
 
DA GARANTIA:  
Garantia de 24 meses a partir da entrega do equipamento. 
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Por todo o exposto, decide-se pelo deferimento da impugnação, pela necessidade de 

alteração do descritivo dos itens 7 e 14 do edital, conforme resposta técnica. 

Em suma, por ter sido atendidas todas as indagações realizadas na presente 
impugnação, passamos a informar que o edital será modificado e divulgada nova data para a abertura 
do certame licitatório. 
 
 

Maceió/AL, 02 de dezembro de 2022 
Comissão de Licitação 


