
  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

Trata-se  de  julgamento  de  impugnações  interpostas
contra o Edital do Pregão Eletrônico n. 039/2019/SML, deflagrado nos
autos do Processo Administrativo n. 02.00420/2018, que tem por objeto
resumido a  Contratação de empresa especializada no FORNECIMENTO DE
SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL (EQUIPAMENTOS) incluindo materiais,
reagentes e todos os acessórios necessários à realização de Testes de
Bioquímica, Hematologia, Imunologia/Hormônio, Hemostasia e Urinálise,
conforme  estabelecido  no  Edital  e  seus  Anexos, para  atender  às
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 

A  Empresa  MEDPLUS  COMÉRCIO  E  REPRESENTAÇÕES  LTDA,
pessoa  jurídica  de  direito  privado  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.
10.193.608/0001-33, com sede na Rua Quintino Bocaíuva, n. 1890, bairro
Bosque, Rio Branco – AC, impugnou o ato convocatório nos dias 16 e 17
de  abril  de  2019,  por  meio  do  e-mail
iderlandio.cardoso@medplusonline.com.br.

I. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Coadunando com a legislação regente o Edital impugnado
tratou  dos  prazos  para  impugnação  no  item  11  do  instrumento
convocatório, onde se extrai: 

“11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para  abertura  da  sessão  pública,  qualquer  pessoa
física ou jurídica poderá propor impugnação deste ato
convocatório do Pregão, na forma eletrônica, via e-
mail para o endereço: pregoes.sml@gmail.com.
(...)
11.5.1.  Os instrumentos de que tratam este subitem
(impugnações, recursos ou contrarrazões) deverão ser
remetidos  exclusivamente  para  o  e-mail
pregoes.sml@gmail.com,  respeitados  os  prazos
definidos em lei e neste edital e ainda, observando-
se em todo caso o horário de expediente deste Órgão,
ou seja, dias úteis (de segunda a sexta-feira), de 8h
às 14h, sob pena de não ser conhecido em razão de
intempestividade.”

Em análise aos documentos encaminhados, entende-se como
data de recebimento da impugnação o primeiro dia do recebimento, ou
seja,  16.04.2019,  assim,  verifica-se  o  atendimento  dos  requisitos
previstos em Edital para seu recebimento, motivo pela qual deverá ser
recebida  e  analisada.  Na  oportunidade,  decido  nesta  data  dar
publicidade à peça impugnatória, para ciência de todos. 

II. DO MÉRITO

1.1 DA ALEGAÇÃO:

Em  síntese  a  impugnante  alega  que  o  descritivo  do
equipamento  do  lote  V  (URINÁLISE  LACEM),  a  exigência  de  ser  sem
centrifugação  das  amostras  de  urina  em  nenhuma  etapa  da  análise,
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caracteriza  exclusividade,  pois  limita  a  participação  de  outras
marcas.

Argumenta  que  sobre  os  benefícios  e  importância  da
centrifugação e, por fim, solicita que seja julgada procedente sua
impugnação, para que seja alterado o edital de Licitação, incluindo a
centrifugação ao equipamento  do Lote V,  visando ampliar o  caráter
competitivo  e  garantindo  maior  economicidade,  conforme  peça
impugnatória  publicada  (link:
https://compras.portovelho.ro.gov.br/Licitacoes/pregao-eletronico-
n0392019-srp-contratacao-de-empresa-para-fornecimento-de-sistemas-de-
automacao-laboratorial-equipamentos/).

2.2. DO JULGAMENTO

Os  aspectos  impugnados  orbitam  na  esfera  da
discricionariedade do Órgão Requisitante e estritamente técnicos, em
face da natureza desta Superintendência que, criada e regulamentada
pela Lei Complementar n. 654/2017, possui atribuições relacionadas à
operacionalização  dos  procedimentos  Licitatórios,  os  termos  da
presente  impugnação  foram  submetidos  à  SEMUSA,  para  análise  e
deliberação acerca da procedência ou não dos argumentos expostos pela
impugnante. 

A  SEMUSA,  através  da  Divisão  de  Laboratório  (setor
requisitante),  manifestou-se  quanto  à  improcedência  dos  pontos
alegados, pois a necessidade do Laboratório Central Municipal para a
Urinálise (Lote 5) é o processamento automatizado sem centrifugação
das amostras de urina em nenhuma etapa da análise, seleção da unidade
de  concentração  (convencional  ou  arbitrária),  pelos  motivos
transcritos a seguir:

“Em resposta ao contato de 17 de abril de 2019 desta
Superintendência  Municipal  de  Licitações  –  SML,
segue informações da área técnica quanto à alegação
da empresa MEDPLUS Comércio e Representação LTDA ao
impugnar item da  descrição do objeto LOTE V onde
requer  que  o  processamento  automatizado  de  urina
seja realizado em automatizador que não realize a
centrifugação  das  amostras,  em  nenhuma  etapa  da
análise.
Neste sentido, reiteramos que a referida descrição
do objeto é necessária ao objetivo que se busca na
presente  contratação,  pois  a  utilização  de  urina
submetida ao processo de centrifugação em qual quer
fase da análise representa importante fonte de erro
na  quantificação  dos  elementos  em  rotina
AUTOMATIZADA,  conforme  podemos  observar  na
literatura sobre o tema:

“A  centrifugação  configura  uma  importante
fonte de erro na quantificação dos elementos
urinários (EUROPEAN URINALYSIS GROUP, 2000).
A porcentagem recuperada no sedimento varia
entre  os  elementos,  eritrócitos  (60%),
leucócitos (73%), células epiteliais (84%),
cilindros (88%) e bactérias (40%), sendo que
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parte deles é desprezada com o sobrenadante,
não  sendo  quantificados  corretamente
(HANNEMANNPOHL,1999).”

A  centrifugação  da  amostra  de  urina  melhor  se
justifica na realização de TÉCNICA MANUAL, conforme
a própria impugnante relata em sua tese:

“Em  relação  ao  exame  de  urina  de  rotina
feito  de  forma  clássica  (manual) –  GRIFO
NOSSO,  a  centrifugação  é  um  procedimento
pré-analítico  que  deve  ser  realizado  em
condições ideais. Isso permite a obtenção do
sedimento  dentro  dos  padrões  necessários
para  a  realização  adequada  da  análise
microscópica.”

A  automação  é  o  exame  do  sedimento  urinário  por
instrumento automático. Esse tipo de sistema permite
a  observação  da  amostra  sem  centrifugação  para  a
identificação  e  contagem  dos  elementos  figurados.
Observa-se  nestes  sistemas  uma  maior
reprodutibilidade  e  qualidade  quando  comparada  à
técnica manual.
Neste sentido, considerando que o objeto do referido
lote consiste na AUTOMAÇÃO EM URIANÁLISE, necessário
observar que tal requisito é essencial à técnica que
se  pretende  disponibilizar  à  rede  Municipal  em
Saúde, ofertando um resultado confiável e que possa
orientar  a  equipe  de  saúde  no  manejo  clínico  de
pacientes da rede Municipal de Saúde:

Entende-se  que  o  método  com  centrifugação
nunca pode ser quantitativo para leucócitos
e hemáceas, pois suas contagens são afetadas
por  este  processo,  resultando  em  perda
significativa.  Nenhum  método  de
centrifugação  pode  ser  considerado  como
referência para quantificação de partículas
urinárias(EUROPEAN URINALYSIS GROUP,2000),

Pelo exposto, ratificamos as descrições elencadas ao
LOTE V, recomendando pelo prosseguimento do feito.” 

Considerando  a  alegação  da  Impugnante  acerca  da
frustração  do  objetivo  da  licitação,  haja  vista  o  impedimento  da
licitante ofertar equipamento que realizem a função de centrifugação.
Nesse sentindo, conjecturando o cenário oposto, caso o instrumento
convocatório  solicitasse  a  centrifugação,  automaticamente  as
licitantes não poderiam apresentar proposta com equipamentos que não
realizam o procedimento.

No  que  se  refere  às  aquisições  realizadas  mediante
licitação, deve a Administração Pública, em observância ao disposto no
art.  3º,  caput,  da  Lei  nº  8.666/93,  garantir  a  igualdade  na
participação dos licitantes e selecionar a proposta mais vantajosa, em
observância aos princípios básicos descritos na mencionada lei (art.
3º, caput e §1º). Destarte, dependendo do bem que se busca adquirir,
pode a Administração exigir características que melhor atendam às suas
necessidades,  com  base  na  conveniência  e  oportunidade,  sem  causar
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qualquer ofensa aos princípios da competitividade, da igualdade e da
economicidade. 

No caso do Edital do Pregão Eletrônico n. 039/2019, a
Divisão de Laboratório da Secretaria Municipal de Saúde, na qualidade
de setor demandante, detêm os conhecimentos específicos indispensáveis
para descrever os objetos que venham a atender as necessidades da
Administração,  e  havendo  mais  de  uma  empresa/licitante  podendo
participar,  como  observamos  as  duas  propostas  já  cadastradas  no
Sistema  para  o  Lote  05,  o  certame  está  em  consonância  com  os
princípios norteadores dos procedimentos licitatórios.

III. DA DECISÃO

Ante ao exposto, com fulcro na legislação aplicável e
no  Edital  de  Licitação,  decido  CONHECER  A  IMPUGNAÇÃO  ACIMA,  por
preencherem os requisitos para tanto e, no mérito, JULGÁ-LA TOTALMENTE
IMPROCEDENTE,  mantendo-se  inalterados  os  termos  do  Edital  de
Licitação.

Ressalto que as decisões ora proferidas estão embasadas
nas razões de fato e direito expostas nesta Resposta e que, em face da
improcedência, permanece inalterado o Edital de Licitação, inclusive
quanto a data de abertura do certame. 

Porto Velho, 22 de abril de 2019.

Janini França Tibes
Pregoeira/SML
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