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ILMO. PREGOEIRO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES 

DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO. 

  
 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°: 039/2019  
PROCESSO Nº: 02.00420.2018 
DATA DA REALIZAÇÃO: 23/04/2019 
HORÁRIO: 09H30MIN 

 

 

 

 

              PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 00.740.696/0001-92, com 

sede no SIA Sul Rua 08 Lote 170 71.200-222 Brasília - DF vem apresentar 

tempestivamente, com fulcro no Item 11 do Ato Convocatório, na Lei 8666/93, 

Lei 10.520/02, Decreto 5450/05 e demais legislações pertinentes ao tema, por 

meio de seu representante que esta subscreve, seu imediato e motivado 

pedido de 

 

 

IMPUGNAÇÃO 

 

 

com base no rol de exposições de motivos a seguir:  
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DA TEMPESTIVIDADE 

 O item 11do edital –  IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS - traz o prazo 

devido para apresentação de consultas, senão vejamos: 

 

 
 

Destarte, a presente impugnação merece ser devidamente recebida por 

apresentar-se de forma tempestiva. 

 

1. DOS FATOS 
 

O Ato Convocatório apresenta todas as exigências para participação e 

atendimento ao objeto a ser licitado. Ao realizar análise técnica de tais 

exigências, foram observados vícios, os quais poderão comprometer o bom 

andamento das rotinas e por isso seguem devidamente identificados: 

 

O certame tem como objeto: 

 

 

 

O edital elenca todas as especificações, características e 

quantitativos a serem ofertados, porém, da forma como o edital está disposto, 

cerceia a participação de diversas empresas, impões condições que confronta 

a legislação e compromete o bom andamento do processo, conforme 

explanações a seguir: 
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1. Lote I – BIOQUÍMICA LACEM 

 

a) Letra “J” – todos os reagentes, auxiliares e tampões deverão 

ser prontos para uso 

 

A exigência de que todos os reagentes e demais devam ser prontos para 

uso restringe a participação de diversas empresas, vez que, é comum em 

processos para aquisição de produtos bioquímicos que seja aberta a 

possibilidade de entrega de pelo menos 02 (dois) parâmetros não prontos para 

uso, desde que não sejam liofilizados.  

 

O fato de solicitar que sejam liberados pelo menos 02 produtos que não 

seja obrigatório serem prontos para uso, significa liberar reagentes que 

possuem dois frascos, sendo que o operador apenas inverta um frasco no 

outro antes de colocar no equipamento, ou seja, após inserido no equipamento, 

o produto permanecerá com a mesma estabilidade exigida no edital, sem que 

haja reconstituição ou outra situação que coloque em risco a qualidade e o 

resultado. 

 

b) Item 22 – dosagem de hemoglobina glicosilada (HbA1C) 

 

O item 22 não especifica se o reagente ofertado deve ser com 

hemolisado, ou seja, que necessite de interferência manual para realização do 

exame ou deverá ser automatizado, assim como o equipamento a ser ofertado, 

sem que haja nenhum contato entre o operador e a amostra após 

disponibilizada na máquina. A falta de esclarecimento para esta situação pode 

gerar ofertas distintas do foco do edital, que por consequência de obscuridade 

possui força para posterior recurso em caso de divergência de entendimento 

em virtude de não haver explicações bem definidas sobre o que de fato se 

pretende adquirir. 
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2. Lote II – HEMATOLOGIA LACEM 

 
a) O edital exige que o equipamento ofertado possua velocidade 

mínima de 100 amostras por hora. 
 

 
 A exigência de que o equipamento realize 100 testes/hora é 

completamente desnecessária, vez que, a PMH é a atual fornecedora deste 

órgão por meio de equipamento de excelente qualidade que realiza 84 

testes/horas e que atende plenamente a demanda, não deixando nenhuma 

necessidade em prejuízo. 

  

 Além de restringir a participação, o edital corrobora para que haja 

aumento considerável de custo para tal segmento, vez que, quanto menos 

empresas participando e maior o porte do equipamento (que para o caso é 

desnecessário) maior será o gasto com uma despesa que deve ser 

pormenorizado sempre que possível, como é o caso, sem comprometimento da 

qualidade e segurança da rotina. 

 

b) Quanto a metodologia de contagem 

 

 O edital também é omisso quanto qual metodologia de contagem 

deve ser ofertada pelos licitantes, vez que, outra vez, pode gerar considerável 

diferença de preços com consequentes problemas de resultado por qualidade. 

 

 A metodologia mais precisa é a que realiza a leitura a laser de todos 

os parâmetros, meio pelo qual reduz a necessidade do uso de lâminas, 

gerando maior agilidade na liberação e segurança dos resultados, 

especialmente para as Plaquetas em virtude de tratar-se de exame 

fundamental para análises de casos de dengue. 
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 Com toda tecnologia disponível no mercado, será aceita metodologias 

ultrapassadas, com baixa especificidade, podendo comprometer a segurança 

dos resultados? 

  

 Outro ponto que deve ser debatido em virtude da necessidade de 

esclarecer a metodologia é o fato da isonomia, onde todos os licitantes 

oferecerão equipamentos com valores equiparados. Quando a metodologia não 

é exposta, corre-se o sério risco de receber ofertas de equipamentos em 

desuso, que consequentemente representam menor custo e grandes 

problemas futuros à rotina. Ideal é expressar o método que deve ser ofertado, 

seguindo o mercado, especialmente no que tange a segurança e agilidade. 

 

3. Lote III – IMUNO/HORMONIO LACEM 

 

a) Cubetas de reações descartáveis 

 

Para a exigência em destaque, a fim de evitar possíveis recursos e 

atrasos futuros no andamento do processo, o correto é que o edital seja 

reformado vez que, o equipamento ofertado deve garantir que as amostras não 

sejam contaminadas. O modo como tal garantia deve ser realizada, faz parte 

da tecnologia da máquina. 

 

 O processo licitatório deve ser alterado a fim de garantir a 

competitividade. Correto é que a exigência seja flexionada e que os licitantes 

possam oferecer equipamentos com ponteiras descartáveis e/ou autolaváveis, 

possibilidades estas que permitem maior participação no certame, 

competitividade e consequente aquisição de produtos com qualidade e valores 

mais acessíveis. 
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  Destaque-se que, a tecnologia de autolavagem além de 

representar um sistema moderno evita acúmulo de lixo e prejuízo ao meio 

ambiente. 

 

b) Quanto a interferência de Biotina 

 

 Serão aceitos reagentes que possuem interferência da Biotina? A 

pergunta encontra fundamento no fato de que é tem sido comumente difundido 

pelo FDA/EUA o risco que os reagentes que possuem tal interferência 

representam para uma rotina laboratorial, influenciando especialmente em 

resultados incorretos.  

  

 A seguir, alguns esclarecimentos sobre o tema de forma a ratificar o 

motivo do questionamento. 
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4. Lote IV – HOMOSTASIA – LACEM 

 

a) O edital solicita que o equipamento ofertado tenha capacidade 

para armazenamento mínimo de 200 (duzentas) amostras, 

além de informações relativas às amostras. 

 

 Certo que, outra vez, o edital é incoerente na exigência proposta, pois, 

a rotina média diária é de 20 amostras, realidade que não justifica um 

equipamento tão robusto para tal rotina. 

 

 Temos novamente, além do cerceamento a possibilidade real de alto 

custo desnecessário para uma rotina. Os quantitativos (amostras/dia e 

armazenagem/dia) devem ser equiparados, sendo completamente 

desnecessário ter um equipamento que armazene 10 vezes mais que a 

quantidade de testes realizados diariamente, especialmente por tratar-se de 

exames que, por suas características próprias, não representam risco de 

aumento aleatório, são testes de rápida execução, sendo completamente 

desnecessária a mantença de tal exigência. 

   

 Correto é promover um certame que represente exigências conforme 

a rotina real, para que todas as empresas do mercado possam participar, 

atendendo o princípio da competitividade, situação que, além de gerar 

possibilidade de melhores ofertas de preços, reflete nas condições de escolha 

por produtos/equipamentos que possuam a mesma ou qualidade superior aos 

utilizados atualmente. 

 

 Além de que, um processo licitatório deve usar sempre o princípio da 

razoabilidade, ponderando o que pode ser melhor para a sociedade, atendendo 

aos anseios sociais e econômicos, permitindo a atualização constante do 

sistema de atendimento, tornando viável o uso de produtos e tecnologias 
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disponíveis e em uso no mercado. Portanto, não há razão para a mantença das 

exigências como estão, devendo estas serem reformadas, abrindo a 

oportunidade de participação. 

  

Os princípios basilares das licitações, elencados no artigo 37 da nossa 

Carta Maior, trazem os requisitos que devem ser seguidos para que qualquer 

processo ocorra dentro de toda legalidade prevista. A competitividade é a 

garantia da participação de empresas capazes de atender à demanda licitada 

com preços justos, garantindo que toda a aquisição representará 

economicidade e eficiência. 

 

 O inciso do § 1º, do art. 3º, da Lei nº 8.666/93 ressalta ser vedado aos 

agentes públicos 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.  

 

             Indispensável para o caso em tela é a aplicação do artigo 3º da Lei nº 

8.666/93, senão vejamos:  

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). 
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 Ora, frear a concorrência num certame é ferir todo o regramento jurídico 

que rege os processos de aquisições por meio de licitações, em especial os 

princípios entabulados no artigo 37 da nossa Carta Magna, a qual é soberana 

diante de qualquer legislação.  

  

Quanto às exigências editalícias, vários Tribunais de Justiças Estaduais e 

Federais já decidiram, com inegável acerto, e em julgamento assim emendado: 

 

“visa o Pregão a fazer com que o maior número de licitantes para o 
objeto de facilitar os órgãos públicos à obtenção de coisas e serviços mais 
convenientes a seus interesses. Em razão deste escopo, exigências demasiadas 
e rigorismos inconsentâneos com a boa exegese da lei devem ser arredados. 
Não se deve haver nos trabalhos nenhum rigorismo e na primeira fase da 
habilitação deve ser absoluta singeleza o processo licitatório. (Nossos grifos) 

 
Fonte: Licitações e Contratos Administrativos – Temas Atuais e 

Controvertidos. Armando Verri Jr, Luiz antônio Tavolaro e Teresa Arruda Alvim 
Wambier. Editora Revista dos tribunais 1999 – São Paulo – SP – Brasil pgs 142 2 
143. 

 

 
 Finalmente, para que o processo ocorra com a devida lisura, faz-

se necessária e urgente a reforma do edital, a fim de que as normas 

legais e os devidos princípios norteadores dos processos licitatórios 

sejam garantidos, conforme devidamente aqui explanados. 
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3) DO PEDIDO 
 

 
Ante ao exposto, requer-se que esta honrosa comissão: 
 
a) Receba a impugnação em questão, que se apresenta de forma 

tempestiva. 

b) Em caso de entendimento contrário ao pleito, que a presente 

impugnação seja encaminhada para esfera superior. 

c) Reforme o edital, atendendo a todos os pontos elencados, a 

fim de que o processo se torne justo e competitivo. 

 

 
Nestes Termos. 
Pede Deferimento. 

 

Brasília-DF, 18 de abril de 2019. 

 

 

 

PMH – PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. 
ANDRE DA SILVA ALMEIDA 


