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DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 

 

 

Seleção de Fornecedores 

Coleta de Preços nº 009/2020 – Processo ASF nº 024/2020 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 

CR DIGITAL, E SISTEMA PACS PARA DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS OBTIDAS ATRAVÉS DE 

RAIOS-X NA APLICAÇÃO DO RADIODIAGNÓSTICO, EM UNIDADES DE SAÚDE SOB A 

GESTÃO DA ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Ref.: Impugnação ao Edital apresentada pela empresa KONTATO COMERCIAL 

LTDA-EPP. 

 

 Trata-se de impugnação apresentada pela empresa KONTATO COMERCIAL LTDA-

EPP. (doravante designada “IMPUGNANTE”). em face do edital publicado no site da ASF. 

 

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE 
 

Em sede de admissibilidade, foram preenchidos os pressupostos de legitimidade, 

interesse processual, fundamentação e tempestividade.  

 

DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA  

 

 A Impugnante apresentou em suas razões que as exigências dos itens do Memorial 

Descritivo do Edital em épigrafe, bem como as exigências contratuais estão em dissonância 

com os princípios basilares de processos licitatórios despropiciando a ampla participação 

de empresas interessadas e, consequentemente, restringindo a competitividade. 

  Em síntese, inicialmente alega necessidade de reformulação de caracteristicas 

técnicas no Memorial Descritivo (MD), sendo, resumidamente: 

-Menção da capacidade de produtividade do CR com exigência mínima de 75 cassetes por 

hora no tamanho 35x43, de forma que embasa a solicitação na alegação que tal 

característica seria a ideal para atendimento da demandas dos locais de instalaão de 

equipamentos constantes no MD do Edital; 

- Que seja inserida a exigência de imagens rediológicas na faixa entre 80 a 200 µm, 

alegando que para o tipo d exame objeto do certame, raio x, não é necessária a resolução 
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constante no Edital de modo a não gerar imagens pesadas e melhor visualização entre 

exames realizados entre pessoas de diferentes faixas etárias; 

- Questiona se a função touch screen no monitor é opcional ou se pode ser oferecida tela 

convencional, sugerindo que a medida mínima seja de 19” e obrigatória a função touch 

sreen; 

- Questiona se em relação aos Pacs todos os exames deverão ser laudados; 

- Solicita a alteração do lapso temporal para atendimentos das chamadas de manutenções 

corretivas, alegando que o tempo na forma como consta no Edital e contrato são fora do 

padrão praticados em hospitais, sugerindo a alteração para atendimentos remotos em até 

06 (seis) horas após o chamado e atendimento presencial em até 24 (vinte e quatro) horas 

após o chamado, bem como eventuais substituições de peças no mesmo prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas. 

 Alega também, que as disposições supramencionadas e na forma constante no 

Edital estão em afronta à Lei 8.666/90, uma vez que concentra a oferta de equipamentos 

a poucas empresas. 

-  Argumenta que a possibilidade constante nos itens 7.1, 7.2 e 7.2.9 do Edital não é 

suficiente a garantir a participação de empresas devidamente autorizadas para o 

fornecimento, manuseio e locação de equipamentos que são inerentes ao contrato 

pretendido. Cita tais equipamentos classificados nas leis 6.360/77 e 5.991/73, bem como 

Decretos 79.094/77 e 74.170/74 explanando que as legislações mencionadas 

regulamentam a possibilidade de empresas especificas e autorizadas para o fornecimento 

dos itens necessários a consecução do objeto. 

Diante disto solicita que seja exigido para as empresas licitantes: Autorização de 

funcionamento da empresa expedida pelo Ministério da Saúde – ANVISA e Licença de 

funcionamento expedida pela vigilância sanitária estadual ou municipal da sede da 

licitante. 

-Por fim, com base no artigo 30,I, § 1º, I da Lei 8.666/90, aduz que a empresa que se 

propor a participar deve, em razão da natureza específica dos equipamentos e sua 

responsabilidade técnica, deve ter registro da empresa e de seu responsável técnico no 

órgão regulador competente - CREA 

 Cumpre informar que, para a grande maioria das alegações, bem como os 

fundamentos legais dos quais se valeu a IMPUGNANTE, foram utilizados argumentos e a 

legislação pertinente à Administração Pública, baseados na Lei 8.666/93, doutrinas 

baseadas no direito público, entre outros. 

 Neste sentido, sem prejuízo da análise e resposta da impugnação apresentada, se 

faz necessário esclarecer aos interessados a natureza jurídica da empresa impugnada e 

dos procedimentos dos quais se vale para Seleção de Fornecedores. 
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 A Associação Saúde da Família é uma instituição de natureza privada, sem fins 

lucrativos, que é qualificada como Organização Social, detentora de Contratos de Gestão 

com a Prefeitura do Município de São Paulo.  

 Diante destas condições, a instiuição está atrelada à lesgislação específica, 

consisamente, para as questões levantadas neste ato, impende esclarecer que a 

IMPUGNADA não está adstrita ao cumprimento da Lei de Licitações (Lei Federal 8.666/93) 

para suas contratações e, consequentemente, não é afetada pelas Leis e Decretos que 

regem a Administração Pública em seus processamentos, porquanto possui regulamento 

próprio, qual seja, Orientação Normativa para Compras e Contratações de Obras e 

Serviços, que pode ser verificada o endereço eletrônico da instituição: 

www.saudedafamilia.org, portanto, no que tange às legislações apresentadas pela 

IMPUGNANTE, são deveras de valia para nortear o procedimento licitatório da 

Administração Pública. 

  O propósito das Organizações Sociais é, resumidamente, descentralizar os serviços 

públicos que não tem natureza exclusiva da Administração e principalmente alcançar 

resultados com mais eficiência, valendo-se de seu regime próprio a fim de desburocratizar 

os métodos para obter bons resultados nas metas e políticas públicas.  

 Neste sentido a própria Advocacia Geral da União – AGU já emitiu parecer em 

relação a não obrigatoriedade de procedimento licitatório para OSs. 

...adotar, em suas contratações, critérios técnicos 

objetivos que respeitem os princípios da impessoalidade, 

moralidade e economicidade, além de realizar uma 

cotação prévia de preços. Tais entidades, contudo, não 

são órgãos da administração pública, de maneira que não 

são obrigadas realizar licitações com base nas regras da 

Lei nº 8.666/93.1 

 

  Ainda sobre isto o STF se manifestou expresamente no julgamento da ADI 1923 da 

qual se extrai:  

...(iv) os contratos a serem celebrados pela 

Organização Social com terceiros, com recursos 

públicos, sejam conduzidos de forma pública, 

objetiva e impessoal, com observância dos princípios 

do caput do art. 37 da Constituição Federal, e nos 

termos do regulamento próprio a ser editado por 

cada entidade” 

                                                
1 http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/549792 

http://www.saudedafamilia.org/
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(...) 

“As organizações sociais, por integrarem o Terceiro Setor, 

não fazem parte do conceito constitucional de 

Administração Pública, razão pela qual não se submetem, 

em suas contratações com terceiros, ao dever de licitar, o 

que consistiria em quebra da lógica de flexibilidade 

do setor privado, finalidade por detrás de todo o 

marco regulatório instituído pela Lei.(grifos nossos) 

 Pois bem, com isto há inequívoca interpretação de que as normas estabelecidas 

com a finalidade de comandar a Administração, assim como os julgados que se destinam 

a balizar esta não vinculam IMPUGNADA ao atendimento de tais normativas em função 

de sua natureza já aqui delineada. 

 Tais observações, visam, contudo, apenas esclarecer a natureza jurídica desta 

intituição para que reste claro o conhecimento das empresas que pretendem participar do 

referido processo, quanto aos procedimentos e a legalidade das fases do aludido processo, 

sendo próprio da avaliação da cada uma das empresas a pretensão da participação, não 

impedidindo, de qualquer sorte, a resposta às questões suscitadas no instrumento 

impgunatório. 

 Diante das alegações da IMPUGNANTE, mencionadas na síntese desta resposta, 

foram verificadas e analisadas pela área técnica da instituição e encontradas, 

parcialmente pertinentes, porquanto, em suas bases técnicas os apontamentos são 

apropriados à readaptação do objeto pretendido, porém não especificamente nos moldes 

e sugestões mencionadas na impugnação, haja vista que as especificações técnicas 

reavaliadas devem ser as que melhor atendem a demanda da futura contratante.  

- Quanto a capacidade de produtividade do equipamento, esta vincula-se diretamente à    

demanda da Unidade que receberá o Equipamento, essa produtividade foi verificada em 

conjunto com a área técnica da instituição e será devidamente retificada no Edital 

- Como cediço o tamanho do mícron está diretamente ligado à resolução da imagem, ou 

seja, em exames radiológicos mamográficos quanto menos os microns maior a resolução 

e precisão na imagem. Para a Radiologia, quanto maior o número de microns melhor a 

resolução da imagem. Apesar de não haver citação direta no Edital quanto ao 

processamento de imagens Mamográficas, a alteração de faixa de microns, avaliada no 

tocante a maior possibilidade de oferta de equipamentos, esta será retificada. 

- Relativo ao questionamento da oferta de monitores, o Edital é claro quanto a 

disponibilização opcional da função TOUCH SCREEN, de forma que podem ser 

apresentados monitores convencionais e com a referida função. Já quanto ao tamanho da 

tela é irrelevante para aferição da qualidade da imagem, de modo que não é compatível a 

alteração para especificação de tamanho no certame, item o qual não será alterado. 
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- A informação sobre os laudos dos exames não foi inserida no Edital, pois o objeto 

contempla somente Sistema de Digitalização de imagens e Armazenamento via PACKs, 

não sendo necessário o laudo de modo que a informação não se fazia necessária. 

- As manutenções corretiva e preventiva dos equipamentos inseridas na forma do Edital 

retratam as necessidades dos locais de atendimento onde os equipamentos estarão 

alocados, bem como a realidade da instituição contratante, a qual, em nada fere as práticas 

de mercado, por terem sido atendidas reiteradas vezes por empresas especializadas no 

objeto em pauta. 

 No mais, é garantida a independência às organizações Sociais para as contratações 

de prestação de serviços ou de empregados, qualquer que seja sua forma desde que legal 

e dentro dos princípios constitucionais.  

 

“As Organizações Sociais, portanto, traduzem um modelo 

de parceria entre o Estado e a sociedade para a consecução 

de interesses públicos comuns, com ampla participação da 

comunidade. De produtor direto de bens e serviços públicos 

o Estado passa a constituir o fomentador das atividades 

publicizadas, exercendo, ainda, um controle estratégico de 

resultados dessas atividades. O contrato de gestão constitui 

o instrumento de fixação e controle de metas de 

desempenho que assegurem a qualidade e a efetividade 

dos serviços prestados à sociedade. Ademais, as 

Organizações Sociais podem assimilar características 

de gestão cada vez mais próximas das praticadas no 

setor privado, o que deverá representar, entre outras 

vantagens: a contratação de pessoal nas condições 

de mercado; a adoção de normas próprias para 

compras e contratos; ampla flexibilidade na execução 

do seu orçamento.2” 

  

 Concluindo, portanto, não haver menor sinal de ilegalidade na solicitação das 

condições e exigências das manutenções corretivas e preventivas.  

 Diante disto será mantida a forma anteriormente prescrita. 

- Mediante as alegações apresentadas e seus fundamentos relacionadas às autorizações 

de funcionamento para o objeto em pauta, foi verificado estarem e consonância com as 

exigências legais, de forma que o Edital será adequado com as exigências pertinentes. 

- Na mesma esteira corre a alegação relacionada à condição da empresa para execução 

das manutenções corretivas e preventivas, conforme supramencionado, a exigência da 



 
 

 6/6  
 

Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65 - Higienópolis – São Paulo – SP 

Tel: 11 3154-7050 - www.saudedafamilia.org 

 
 

resolução célere de eventuais probemas nos locais de atendimentos são necessárias para 

garantia do bom e contínuo funcionamento do serviço, de forma que tal exigência vincula 

a empresa e/ou seus profissionais aos órgãos de resgistro competentes. 

  Diante do exposto, vistos os pedidos e motivações da impugnante, dá-se 

conhecimento da impugnação e acolhida em parte, decidindo-se pela reabertura do 

processo em referência, mediante a republicação do Edital de Seleção de Fornecedores 

com as adequações necessárias.  

 

São Paulo, 01 de setembro de 2020 

 

Isabel de Campos  

Gerência Corporativa Administrativa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Voto do Ministro Gilmar Mendes na ADI 1923 MC – Rel. Min. Ilmar Galvão – Rel. para Acórdão Min. Eros Grau – Plenário – Julgamento em 1/8/2007 


