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

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO
E RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de julgamento de pedido de esclarecimento e
impugnação  interpostas  contra  o  Edital  do  Pregão  Eletrônico  n.
143/2019/SML,  deflagrado  nos  autos  do  Processo  Administrativo  n.
02.00107/2019,  que  tem  por  objeto  resumido  o  Registro  de  preços
permanente para eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO
COM CEDÊNCIA EM COMODATO DAS BOMBAS DE INFUSÃO, conforme estabelecido
no Edital e seus Anexos, para atender às necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde. 

A  Empresa  BIOLAR  IMPORTAÇÃO  E  EXPOSTAÇÃO  EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o n. 06.987.995/0001-02, no dia 11 de novembro de
2019, as 09h27m, solicitou esclarecimento ao instrumento convocatório,
e  a  empresa  LIFE  INDUSTRIAL  DE  EQUIPAMENTOS  E  ARTIGOS  MÉDICOS  E
HOSPITALARES S.A., inscrita no CNPJ sob o n. 02.357.251/0001-53, no
dia 12 de novembro de 2019, as 16h18m, impugnou o Edital, ambas por
meio do e-mail marcia.biolar@hotmail.com.

I. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Coadunando com a legislação regente o Edital tratou dos
prazos  para  pedido  de  esclarecimento  no  item  2.3  e  11.5.1  do
instrumento convocatório, verifica-se a intempestividade do documento,
in verbis:

“2.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao
processo  licitatório  deverão  ser  enviados  ao
pregoeiro  até 3 (três) dias úteis  anteriores a
data  fixada  para  abertura  da  Sessão  Pública,
exclusivamente  por  meio  eletrônico,
pregoes.sml@gmail.com.
(…)
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, assim com o e-
mail  encaminhado  nos  dias  11.11.19  e  11.12.19, verifica-se  o
atendimento dos requisitos previstos em Edital para seu recebimento
tempestivo, motivo pela qual deverá ser recebida e analisada.
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As  peças  encontram-se  publicadas  no  Sistema  do
Licitações-e  e  no  Portal  de  Compras  (link:
https://compras.portovelho.ro.gov.br/Licitacoes/errata-pregao-
eletronico-n-1432019-srpp-aquisicao-de-equipos-para-bomba-de-infusao-
com-cedencia-em-comodato-das-bombas-de-infusao/).

II. DO MÉRITO -   DA ALEGAÇÃO  

O pedido de esclarecimento e a impugnação, em síntese,
alegam que o descritivo da BOMBA DE INFUSÃO está direcionada para
marca FRESENIUS KABI, ocasionando assim a restrição no descritivo do
objeto violando assim a Lei de Licitação 8.666/93 e seus princípios.

Argumenta  ainda,  que  ao  descrever  a  referida  bomba,
especificou  a  velocidade  do  fluxo  de  infusão  inexistente,  devendo
também ser revisto.

Apresentou  legislação  e  jusrisprudência  acerca  dos
princípios da legalidade, isonomia e competitividade, e solicitou as
alterações na descrição da Bomba a fim de permitir que outras empresas
e marcas participem do certame.

2.2. DO JULGAMENTO

2.2.1. DA ANÁLISE TÉCNICA

Os aspectos impugnado e questionado 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  aceitação  das  alterações  sugeridas  pela
impugnante. 

A SEMUSA, através do Despacho de fls. 519 a 520 dos
autos,  manifestou-se  modificando  o  descritivo  da  Bomba  a  fim  de
ampliar o caráter competitivo, conforme transcritos a seguir:

“Assim,  concluímos  que  há  um  equívoco  apenas  no
descritivo  da  vazão  mas  percebe-se  que  não  há
discrepância entre o apresentado pelas marcas e o
solicitado no processo. Quanto ao sistema de pressão
da bomba, verifica-se que cada uma possui um sistema
próprio  para  essa  função,  contudo  é  preciso  ter
algum mecanismo que faça gerenciamento das variações
de  pressão  durante  a  infusão  para  que  tenha-se
segurança que o travamento ocorrerá automaticamente
em caso de falhas. Portanto, realizamos alteração no
descritivo como segue abaixo:
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Onde se lê: LEIA-SE:

Bomba  de  Infusão  Parenteral
volumétrica  de  sistema
peristáltico linear em regime de
cedência  em  Comodato  para
administração de soluções através
de  equipos  específicos  conforme
modelo de equipo a ser fornecido
pela licitante; Fluxo de infusão
aproximado a 0,1 a 9,99 ml/h, com
incrementos  de  0,1  ml,  em  modo
micro gotas e de 1 a 1.200 ml/h
em  modo  macrogotas  com
incrementos de 1 ml/h; Limites de
volume  a  ser  programado
aproximadamente  a:  modo
macrogotas de 1 a 9,999 ml com
incrementos  de  1  ml.  No  modo
microgota de 0,1 a 999,9 ml com
incrementos de 0,1 ml; Permita a
programação de volume total e por
tempo  de  cálculo  automático  do
fluxo de infusão, volume x fluxo,
fluxo  x  tempo,  combinação  de
volume x fluxo x tempo e somente
fluxo; Possua modo de programação
com biblioteca de drogas; Permita
a  alteração  de  velocidade  de
infusão sem interrupção do fluxo
do medicamento; Possua função KVO
a  aproximadamente  ou  igual  a  3
ml/h (ajustável) ou menor fluxo
programado; Sistema de avaliação
dinâmica  da  pressão  de  infusão
dentro  do  sistema;  Sensor  de
bolhas de ar; Sistema de proteção
contra  vazão  livre  no  equipo;
Alarme e pré – alarme de final de
infusão,  alarme  de  oclusão  e
bateria; Tensão de funcionamento.
Registro  na  ANVISA.  Garantia
mínima  de  01(um)  ano  contado  a
partir  da  data  de  recebimento
definitivo.  Compatível  com  os
equipos solicitados nos itens 1 e
2 (Conforme regulamento da RDC nº
23 de 05/05/2014).

Bomba  de  Infusão  Parenteral
volumétrica  de  sistema
peristáltico linear em regime de
cedência  em  Comodato  para
administração de soluções através
de  equipos  específicos  conforme
modelo de equipo a ser fornecido
pela licitante;  Fluxo de infusão
aproximado a 0,1 a 999,9 ml/h, com
incrementos  de  0,1  ml,  em  modo
microgotas/infantil e de 1 a 9.999
ml/h  em  modo  macrogotas  com
incrementos de 1 ml/h; Limites de
volume  a  ser  programado
aproximadamente a: modo macrogotas
de 1 a 999 ml com incrementos de 1
ml.  No  modo  microgota  de  0,1  a
99,9 ml com incrementos de 0,1 ml;
permita  a  programação:  volume
total  e  por  tempo  de  cálculo
automático e/ou manual do fluxo de
infusão, volume x fluxo, fluxo x
tempo,  volume  x  fluxo  x  tempo;
Possua  modo  de  programação  com
biblioteca  de  drogas;  Permita  a
alteração de velocidade de infusão
sem  interrupção  do  fluxo  do
medicamento; Possua função KVO a
aproximadamente ou igual a 3 ml/h
(ajustável)  ou  menor  fluxo
programado;  Possua  sistema  de
avaliação/controle  da  pressão
dentro  do  circuito/sistema  da
bomba;  Sensor  de  bolhas  de  ar;
Sistema de proteção contra vazão
livre  no  equipo;  Alarme  e  pré-
alarme de final de infusão, alarme
de  oclusão  e  bateria;  Tensão  de
funcionamento bivolt. Registro na
ANVISA.  Garantia  mínima  de  (um)
ano contado a partir da data de
recebimento definitivo. Compatível
com  os  equipos  solicitados  nos
itens 1 e 2 (Conforme regulamento
da RDC nº 23 de 05/05/2014).

Ressaltando que não serão aceitas bombas de infusão
de  uso  veterinário,  bomba  de  infusão  rotativa  e
bomba  de  infusão  de  seringa  nesse  processo.  O
interesse  desse  departamento  é  que  tenhamos  um
aparelho com tecnologias que facilitem o serviço e
que atendam as normas vigentes.” 
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2.2.2. DA ANÁLISE DA PREGOEIRA

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  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  o  pedido  de
esclarecimento  e  a  presente  resposta,  para  ciência  de  todos  os
interessados. 

III.   DA DECISÃO  

Ante  ao  exposto,  com  fundamento  na  legislação
aplicável, em atenção ao quanto estabelecido no Edital de Licitação,
decido conhecer a impugnação e o pedido de esclareicmento, 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.  801559
(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 e valor estimado no Termo de Referência.

Porto Velho, 22 de janeiro de 2020.

Janini França Tibes
Pregoeira/SML
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