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

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

Trata-se  de  julgamento  de  impugnação  interposta
pela  Empresa  PMH  PRODUTOS  MÉDICOS  HOSPITALARES  LTDA,  Pessoa
Jurídica  de  Direito  Privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  n.
00.740.696/0001-92,  em face do Edital do Pregão Eletrônico n.
039/2019/SML, deflagrado nos autos do Processo Administrativo n.
02.00420/2018, que  tem  por objeto  o  Registro  de preços  para
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. 

No mérito, os argumentos que motivam a impugnação
estão  descritos  na  peça  impugnatória,  a  qual  decido  dar
publicidade no  link  relativo ao  aludido  Pregão no  Portal  da
Prefeitura de Porto Velho e no Sistema Licitações, para ciência
de todos os interessados. 

1.  DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE  

Inicialmente,  cumpre  destacar  que  compete  ao
Pregoeiro, na condição de responsável pela condução do processo
administrativo,  ao  receber  impugnações,  exercer  juízo  de
admissibilidade, nos estritos termos da legislação e de acordo
com o que estiver estabelecido no Edital de Licitação. 

No  presente  feito,  infere-se  desde  logo  que  a
impugnação analisada é intempestiva, porquanto encaminhada fora
do prazo estabelecido no instrumento convocatório, uma vez que,
de acordo com o disposto no Edital, qualquer interessado poderá
encaminhar suas  razões  de impugnações  em  face dos  termos  do
instrumento convocatório ao e-mail desta SML em até 2 (dois)
dias  úteis antes da data fixada para abertura das propostas,
conforme subitem 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,
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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.”

No  caso,  a  Impugnante  encaminhou  e-mail  a  esta
Superintendência  no  dia  18.04.2019,  às  17h03min,  conforme
comprovado por meio do e-mail enviado, que foi juntado aos autos
em conjunto com a peça impugnatória, e, portanto, mais de 3
horas após o encerramento do expediente desta Superintendência,
no último dia possível para impugnar, se o dia 18.04.2019 fosse
útil.

Considerando o Decreto n. 15.802/2019, devidamente
publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia
-  AROM  no  dia  15.04.2019,  o  dia  18.04.2019  tornou-se  ponto
facultativo, ou seja, não útil. Ressaltamos que a quinta-feira
santa é ponto facultativo no Estado de Rondônia e no Distrito
Federal (sede da impugnante).

Não  obstante,  apesar  da  intempestividade,
considerando  que  a  impugnante  alegou  que  o  instrumento
convocatório  possuía  vícios  que  poderiam  comprometer  o  bom
andamento da execução contratual, elencando possíveis óbices nas
especificações técnicas solicitadas nos lotes 01, 02, 03, 04,
conforme peça impugnatório publicada no Portal de Compras desta
Prefeitura  e  no  Sistema  do  Licitações-e,  visando  evitar
quaisquer  prejuízos  à  Administração,  no  caso  de  entender
procedente algum ponto questionado, submetemos os argumentos à
área técnica requisitante.

Desta  forma,  estando  ausentes  requisitos  de
admissibilidade,  mas  visando  garantir  a  legalidade  dos  atos
praticados no certame e, por força do Princípio da Legalidade,
insculpido no art. 37 da CF/88 e no Princípio da Vinculação ao
instrumento convocatório, previsto no art. 3º e caput do art. 41
da  Lei  n.  8.666/93,  recebemos  a  impugnação  e  passamos  as
análises. 

2.  DA MANIFESTAÇÃO TÉCNICA  

Submetidos os argumentos à Secretaria requisitante
dos serviços, cuja manifestação encontra-se autuada nas fls. 705
a 709, a questão foi respondida como segue: 

1. Lote I – BIOQUÍMICA LACEM

a) Letra “J” – todos os reagentes, auxiliares e
tampões deverão ser prontos para uso 

2-5                                        Superintendência Municipal de Licitação – SML
Av. Carlos Gomes, Bairro: São Cristóvão
Porto Velho/RO. Telefone (69) 3901-3639



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

Resposta área técnica: Retificamos o termo de
referência, conforme item “J” do Lote I e item
“J” do Lote III, esclarecendo que os reagentes
poderão ser prontos para o uso ou em frascos
separados que após a mistura dos reagentes se
tornem  pronto  para  uso,  ampliando  a
concorrência.

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

Resposta  área  técnica:  Não  foram  indicadas
retificações ao item, considerando que a área
técnica julgou indiferente a necessidade ou não
de  interferência  manual  para  a  realização  do
teste.  A  falta  de  especificação  da  técnica
buscou  ampliar  a  concorrência  ao  item,
considerando  que  mais  empresas  poderão
participar do certame.

2. Lote II – HEMATOLOGIA LACEM

a) O edital exige que o equipamento ofertado
possua velocidade mínima de 100 amostras por
hora. 

Resposta área técnica: Retificamos o termo de
referência,  conforme  descrição  do  equipamento
disposto pelo Lote II, reduzindo a velocidade
mínima exigida para 80 amostras/hora, ampliando
a concorrência.

b) Quanto a metodologia de contagem

Resposta  área  técnica:  Não  foram  indicadas
retificações ao item, considerando que a área
técnica  julgou  indiferente  a  metodologia  de
contagem  para  realização  do  teste,  não
comprometendo  a  segurança  dos  resultados.  A
falta  de  especificação  da  técnica  buscou
ampliar  a  concorrência  ao  item,  considerando
que  mais  empresas  poderão  participar  do
certame.

3. Lote III – IMUNO/HORMONIO LACEM

a) Cubetas de reações descartáveis 

Resposta  área  técnica:  Não  foram  indicadas
retificações ao item, considerando que a área
técnica  julgou  essencial  a  manutenção  da
exigência de cubetas descartáveis como medida
necessária  à  não  contaminação  das  amostras.
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Ademais,  o  impugnante  confunde  “cubetas”  com
“ponteiras”, demonstrando total desconhecimento
técnico  quanto  o  tema,  sendo  infundadas  suas
alegações.

b) Quanto a interferência de Biotina 
 
Resposta  área  técnica:  Não  foram  indicadas
retificações ao item, considerando que a área
técnica  julgou  indiferente  quanto  a
interferência do reagente à Biotina.
Apesar de a biotina reconhecidamente apresentar
interferência aos resultados laboratoriais, tal
questão  pode  ser  solucionada  com  a  simples
orientação ao paciente antes da coleta. Estudos
demonstram que os níveis de Biotina tornam-se
insignificantes após 72 horas da sua ingestão.
Salienta-se que a presente contratação visa a
automação de exames eletivos, sendo o preparo e
a  orientação  do  paciente  pré  requisitos  à
realização do exame.

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. 

Resposta área técnica: Retificamos o termo de
referência, conforme itens “k” e “l” descritos
pelo  Lote  IV,  reduzindo  a  capacidade  de
armazenamento para 100 resultados, ampliando a
concorrência. 
Salienta-se  que,  diferente  do  alegado  pelo
impugnante,  tal  requisito  se  refere  ao
armazenamento  das  informações  na  memória  do
equipamento,  e  não  na  sua  velocidade  de
processamento das amostras.

Considerando  que  as  sugestões  da  Impugnante
interferem diretamente na discricionariedade do produto e com a
resposta  da  Secretaria  Requisitante,  cumpre  consignar  que  ao
elaborar  a  descrição  constante  no  edital,  parametrizou  as
características  de  forma  que  estas  estejam  coerentes  com  o
necessário  para  os  procedimentos  a  serem  realizados  com  o
equipamento solicitado.

Deve-se  ressaltar  que  no  que  se  refere  às
aquisições realizadas mediante licitação/pregão eletrônico, deve
a Administração Pública, em observância ao disposto no art. 3º,
caput, da Lei nº 8.666/93, garantir a igualdade na participação
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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 qualquer ofensa aos princípios da competitividade, da
igualdade e da economicidade.

Nesse  ínterim,  considerando  a  respostas  e
alterações  decorre  de  análise  e  providências  estritamente
técnicas  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  a  qual  como
requisitante  possui  o  conhecimento  técnico  da  matéria  e  a
competência  para  as  deliberações,  acompanho  a  manifestação  e
publicamos  à  peça  impugnatória  e  a  presente  resposta,  para
ciência de todos os interessados. 

3.  DA DECISÃO  

Ante  ao  exposto,  com  fundamento  na  legislação
aplicável,  em  atenção  ao  quanto  estabelecido  no  Edital  de
Licitação, decido conhecer a impugnação, e no mérito JULGÁ-LA
PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos do item 2 desta resposta.

Ato contínuo,  após  as  alterações supracitadas no
Termo de Referência (Anexo II do Edital), atendendo a legislação
e  jurisprudências,  republicamos  o  Instrumento  Convocatório,
reabrindo  os  prazos  inicialmente  estabelecidos.  Porém,  com  a
impossibilidade do retorno de fases no Sistema do Licitações-e
para  realizarmos  as  modificações,  informamos  que  a  licitação
ocorrerá sob o n. 778541 (www.licitacoes-e.com.br).

Ressalto,  por  fim,  ocorreram  outras
adequações/modificações  no  Edital  e  seus  anexos,  as  quais
deverão  ser  observadas,  primordialmente  acerca  das
características dos equipamentos no Termo de Referência.

Porto Velho, 06 de agosto de 2019. 

Janini F. Tibes
Pregoeira - SML
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