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

Proc. 02.00134/2019
Fls._______________
Visto: ____________

PROCESSO n. 02.00134/2019 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 095/2019
OBJETO: SRP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL

Assunto:  Cancelamento  do  Lote  07  e  redesignação  da  data  da
disputa.

Senhora Gestora,

No  dia  24.06.2019  recebemos  o  pedido  de
esclarecimento da Empresa COMERCIAL CEDRO LTDA ME ao Edital do
Pregão Eletrônico n. 095/2019, questionou acerca da ausência da
litragem  no  descritivo  dos  objetos  solicitados  nos  LOTES  01
(RECIPIENTE / BOTIJÃO CRIOGÊNICO) e 07 (TUBO CRIOGÊNICO).

Considerando  as questões  suscitadas  recaírem  sobre
quesitos  atinentes  à  discricionariedade  da  Secretaria
requisitante,  encaminhamos  o  Ofício  n.  512/2019  e  e-mails  à
Secretaria  Municipal  de  Saúde,  solicitando  análise  e
manifestação acerca do pedido de esclarecimento, conforme fls.
470 a 472.

A  Divisão  de  Apoio  ao  Diagnóstico  –
DAD/Laboratório/SEMUSA, que elaborou a descrição constante no
edital,  manifestou-se  no  dia  26.07.2019  através  do  e-mail
anexado as fls. 477, informando: 

“Resposta pedido de esclarecimento:

Item 1: Botijao de 20lts que comporte no minimo
50 tubos criogenico de 2 mL.

Item 7: Tubo criogenico de até 2 mL.”

Considerando a deliberação da SEMUSA em modificar as
descrições,  na  mesma  data,  solicitei  esclarecimento  se  as
informações  apresentadas  deveriam  constar  como  acréscimo  ou
alteração as especificações dos referidos objetos, informando
acerca  da inafastável  necessidade  e  republicação  do  Edital,
atendendo  ao  §4º  do  art.  21  da  Lei  8.666/93  e  do  Decreto
Municipal n. 10.300/2016, as jurisprudências e o item 18.2 do
Edital, conforme fls. 475.

A nova manifestação do DAD/SEMUSA foi recebida no dia
29.07.2019 (fls. 476), relatando o que segue:
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“As informações passadas a cerca dos itens 1 são
esclarecimentos pertinentes e referente ao item
7 são alterações.

Considerações a cerca do item 1:
A litragem do botijão não é a mais importante,
preciso  de  um  recipiente  que  seja  capaz  de
atender a necessidade de transportar pelo menos
50 tubos de 2mL.
A informação mais importante aqui é a quantidade
de  tubos  que  é  possível  ser  transportado  no
botijão, e não sua litragem. 
Se  uma  empresa  ofertar,  por  exemplo,  um
recipiente de 15lts e garantir que se possível
transportar ao menos 50 tubos de 2mL, então esse
item me serve. 
Porém se for mais fácil cotar com litragem pré
definida,  peço  que  seje  feito  com  base  um
botijão de pelo menos 20lts que seja capaz de
transportar 50 tubos criogênicos de 2mL.

Alterações do item 2:
O volume dos tubos criogênicos é de até 2mL. 
Ora  se  eu  descrevo  que  meu  botijão  deva  ser
capaz de transportar pelo menos 50 tubos de 2mL,
devo ser coerente e adquirir tubos criogênicos
de  2mL,  que  serão  transportados  nesses
botijões.”

Importa consignar, que não compete a Superintendência
Municipal  de  Licitações  deliberar  sobre  a  importância  ou
predileção dos objetos, contudo, observamos que os demais lotes
possuem  diversas  propostas  cadastradas,  conforme  página  das
propostas fechadas extraído do Sistema do Licitações-e anexado
as fls. 492.

Por tal motivo, encaminhamos outro e-mail à SEMUSA
(fls. 477), esclarecendo que as informações apresentadas sobre o
LOTE 01 (RECIPIENTE / BOTIJÃO CRIOGÊNICO) não altera o objeto,
assim  não  haveria  a  necessidade  de  realizar  republicação,
entretanto  com  a  alteração  no  descritivo  do  LOTE  07  (TUBO
CRIOGÊNICO)  faz  necessário  nova  cotação  de  preço  e  a
republicação do edital reabrindo os prazos iniciais. Por fim,
informamos sobre as propostas cadastradas para os demais lotes e
solicitamos  análise  e  deliberação  acerca  dos  procedimentos
legais a serem adotados no presente certame.

A SEMUSA realizou análise e deliberou (fls. 479 a
481), com alguns minutos antes da data designada para abertura
das propostas,  pelo cancelamento do LOTE 07 e continuidade do
certame,  haja  vista  a  urgência  em  adquiri  outros  lotes,
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encaminhando cópia do Ofício n. 3115/GAB/DAD/SEMUSA (fls. -/-),
conforme trecho a seguir:

“Com  os  nossos  cordiais  cumprimentos,  vimos
através  desta  solicitar  que  o  ITEM  07(tubo
criogênico) do pregão eletrônico 095/2019, seja
cancelado,  a  fim  de  que  se  possa  ser  feito
retificação de seu descritivo.
Após  retificado  o  descritivo  e  publicado  o
extrato da ata de registro de preço o item em
questão será publicado novamente para licitação.
Tal medida se faz necessária, pois neste pregão
existe  itens  de  extrema  urgência  para  as
atividades  desenvolvidas  pela  Divisão  de
Laboratório. 
Sendo  assim,  a  opção  pelo  cancelamento  de  um
único  item  se  mostra  como  a  medida  mais
coerente, pois garante que a licitação aconteça
normalmente.”

Neste cenário, considerando a manifestação da SEMUSA
alegando erro no descritivo do LOTE 07 (Tubo Criogênico); que na
fase do certame não há possibilidade de modificar o descritivo
do objeto sem o retorno de fases processuais; e ainda,  com a
deliberação da Secretaria Requisitante para que seja realizado o
cancelamento do lote 07 para continuidade do certame a fim de
evitar procrastinação dos demais lotes; que a administração pode
anular  seus  próprios  atos,  quando  eivados  de  vícios,  porque
deles não se originam direitos, e  buscando a observância aos
princípios  aplicáveis  às  licitações,  as  jurisprudências  e  a
legislação, primordialmente o §4º do art. 21 da Lei 8.666/93;
bem como, a necessidade de aprovação da Autoridade Competente
para realizar o cancelamento dos lotes;

Encaminhamos os autos para análise e autorização para
que esta Pregoeira realize o cancelamento/anulação do LOTE 07 do
Pregão Eletrônico 095/2019, devido ao erro na descrição do tubo
criogênico,  informado  pela  SEMUSA  após  análise  do  pedido  de
esclarecimento.

Solicitamos  ainda  que  seja  adequado  a  data  da
disputa, para o dia 31.07.2019, visando dar publicidade aos atos
relativos  a  este  Pregão  e  ainda,  manter  adequado  nível  de
informação aos interessados, com a publicação em tempo hábil da
resposta ao pedido de esclarecimento sobre o Lote 01.

Atenciosamente,

JANÍNI FRANÇA TIBES
Pregoeira
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À Pregoeira da Equipe 5 da Portaria n. 03/2019/SML

Senhora Pregoeira,

Tendo  em  vista  o  exposto  no  Despacho  anterior,
primordialmente quanto a deliberação da Secretaria Municipal de
Saúde (Órgão requisitante) pelo cancelamento do lote 07, após
verificar a necessiade de alteração no descritivo do objeto,
visando a continuidade do certame para os demais lotes;

Considerando a  impossibilidade técnica de realizar o
saneamento no referido Pregão após a publicação do Edital, sem o
retorno de fases processuais;

Acolho a proposição da Secretaria Municipal de Saúde,
que como órgão solicitante, que deliberou pela desistência do
lote  07  no  Pregão  Eletrônico  095/2019,  bem  como  realizo  a
adequação na data da disputa para o dia 31.07.2019.

 

Porto Velho, 29 de julho de 2019.

IRANEIVA SILVA COSTA
Gestora de Atos e Procedimentos Licitatórios em exercício
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