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

Proc. 02.00419/2018
Fls._______________
Visto: ____________

DESPACHO SANEADOR
PREGÃO ELETRÔNICO N. 028/2019

LOTE 08

Trata-se  de  Licitação  deflagrada  nos  autos  do
processo n.  02.00419/2018, no qual foi instaurado o Pregão
Eletrônico n. 028/2019, para a Aquisição  de  Material  Penso
Perfurocortante  por  meio  do  registro  de  preço,  visando
atender a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

Primando  pela  indispensável  transparência  dos
atos desta Pregoeira e sua Equipe de Apoio quanto aos atos e
decisões  exaradas  no  processo,  elaboramos  o  presente,
inclusive para fundamentar a Decisão proferida ao final. 

I – Dos fatos

O Pregão Eletrônico de que trata o presente teve
suas Propostas de Preços abertas e foi disputado em sessão
pública  realizada  por  meio eletrônico  no  dia  11.04.2019,
horário informado no Edital.

Recebidos os documentos de habilitação da empresa
REGIONAL  COMERCIO  SERVICOS  E  REPRESENTACOES  COMERCIAIS
EIRELI,  inscrita  no  CNPJ  27.048.093/0001-80,  acerca  dos
LOTES  01  (Agulha)  e  08  (Lamina  de  bisturi),  devidamente
autuados nas fls. 1.190 a 1.258 dos autos, bem  como dos
demais  lotes,  e  procedidas  às  análises  pertinentes  por
exigências  contidas  em  Edital  de  Licitação  quanto  à
Proposta, Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal.

Considerando  a  necessidade  de  análise  técnica
acerca das exigências contida no Item 6.3 (especificações
técnicas do objeto ofertado), Item 7.1 (Registro Sanitário
do  Produto)  e  Item  10.4  (Qualificação  Técnica  –  20%
compatível),  encaminhamos  os  autos  a  Assessoria  Técnica
Especializada de Suprimentos Farmacológicos e Equipamentos
Médico-Hospitalares  desta  Superintendência  (Fls.  1.293  a
1.305),  para  análise  e  emissão  de  Parecer  Técnico,
verificando  o  atendimento  as  exigências  do  Termo  de
Referência (Anexo II do Edital).

Assim, a Assessora Técnica desta SML, emitiu o
Parecer de fls. 1.312 a 1.317, concluindo conforme trecho
transcrito abaixo:

1)  REGIONAL  COMÉRCIO  SERVIÇOS  E
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI (…)
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Efetuada  a  devida  análise  nos  documentos
apresentados relativos à qualificação técnica
da empresa, informo que estes estão de acordo
com o solicitado no edital do certame, bem
como  os  itens  por  esta  ofertados  estão  de
acordo  com  o  solicitado  pelo  órgão
responsável,  figurando  como  APTOS  a  serem
adquiridos.
(…)
5) MEDICAL DA AMAZÔNIA EIRELI ME (…)
Efetuada  a  devida  análise  nos  documentos
apresentados, passo a expor:
Quanto ao lote 05: 

Itens 1 a 3: Solicito a apresentação de
catálogos para estes itens, haja vista que
o  Certificado  de  Registro  da  ANVISA  de
fls.  985  não  apresenta  os  modelos
contemplados por este.
Item 4: Ao descrever o objeto ofertado na
proposta, a empresa não informou o número
de  Registro  da  ANVISA  destes;  todavia,
juntou  na  documentação  apresentada,  o
certificado  acostado  em  fls.  986
(80212349007)  que  por  sua  vez  não
corresponde a nenhum objeto solicitado no
Edital do Pregão em epígrafe.

LOTES 07 e 09: estes lotes não puderam ser
analisados  pela  ausência  do  número  do
Registro  Sanitário  do  Produto  emitido  pela
ANVISA.
(…)
Quanto aos  demais  lotes,  informo que estes
estão de acordo com o solicitado no edital do
certame,  figurando  como  APTOS  a  serem
adquiridos.

Em que pese o exposto acima, acerca da Análise
Técnica da ATESP/SAÚDE que concluiu que a empresa MEDICAL DA
AMAZÔNIA  EIRELI  (LOTE  07  e  09) descumpriu  o  Instrumento
Convocatório, deixando de encaminhar documentação exigida no
item  7.1  (Registro  do  produto  junto  a  ANVISA),  visando
evitar a adoção de formalismo exacerbado, conforme despacho
de fls. 1.320 a 1.321, no dia 25.04.2019 realizamos consulta
a supracitada Parecerista e ao sítio eletrônico da ANVISA,
constatando  não  ser  possível  a  consulta  e  emissão  do
documento  no  site  da  ANVISA  apenas  com  as  informações
constantes na proposta e demais documentos fornecidos pela
licitante. Sendo esclarecida a impossibilidade, concluímos
conforme abaixo:

2-7                                  Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, Bairro: Liberdade

CEP: 76.803.884 - Porto Velho/RO



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

Proc. 02.00419/2018
Fls._______________
Visto: ____________

Isto  posto,  considerando  que  a  empresa
MEDICAL  DA  AMAZÔNIA  EIRELI  deixou  de
apresentar  documento  exigido  no  Instrumento
Convocatório  (item  7.1);  que  a  proposta
escrita  deveria  ser  formulada  informando
marca, modelo/referência e outras informações
julgadas necessárias (item 5.1.7 e 5.1.8); e
tratando-se de produto destino à Secretaria
Municipal  de  Saúde,  que  possui  legislação
específica, o objeto deve ser registrado na
ANVISA,  bem  como  a  conclusão  do  Parecer
Técnico acerca da impossibilidade de aferir
se o produto  ofertado atende as exigências
editalícias; com fundamento no item 8.3.3 do
Edital  e  aos  princípios  de  isonomia,
legalidade,  razoabilidade,  julgamento
objetivo  e  vinculação  ao  instrumento
convocatório,  desclassifico  a  referida
licitante por descumprimento ao Edital.1

Por conseguinte, no dia 26.04.2019 realizamos a
desclassificação da licitante MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME
nos  lotes  07  e  09  no  Sistema  do  Licitações-e,  conforme
demonstrado abaixo:

LOTE 07

Fornecedor desclassificado

Data/Hora 26/04/2019 - 11:06:01

Fornecedor MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

Observação

Desclassifico  a  empresa  MEDICAL  DA  AMAZONIA  EIRELI  ME,
deste  LOTE,  com  fundamento  no  item  8.3.3  do  Edital,
considerando o Parecer Técnico de fls. 1312/1317 dos autos,
o qual informar que com a ausência do número do Registro
Sanitário do Produto emitido pela ANVISA não é possível
realizar análise definitiva do produto. Considerando que em
consulta com a parecerista foi informado não ser possível a
emissão  do  registro  com  as  informações  descritas  na
proposta,  conforme  fls.  1320/1321.  Que  o  item  7.1  do
Instrumento Convocatório, devido a natureza e legislação
especifica do objeto exige que seja encaminhado junto com a
proposta, prova de registro emitido pela ANVISA/MS. Desta
forma,  por  descumprimento  ao  Edital,  desclassifico  a
licitante.

LOTE 09

Fornecedor desclassificado

Data/Hora 26/04/2019 - 11:07:29

1 Despacho de fls. 1.320 e anexo de fls. 1.321.
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Fornecedor MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME

Observação

Desclassifico  a  empresa  MEDICAL  DA  AMAZONIA  EIRELI  ME,
deste  LOTE,  com  fundamento  no  item  8.3.3  do  Edital,
considerando o Parecer Técnico de fls. 1312/1317 dos autos,
o qual informar que com a ausência do número do Registro
Sanitário do Produto emitido pela ANVISA não é possível
realizar análise definitiva do produto. Considerando que em
consulta com a parecerista foi informado não ser possível a
emissão  do  registro  com  as  informações  descritas  na
proposta,  conforme  fls.  1320/1321.  Que  o  item  7.1  do
Instrumento Convocatório, devido a natureza e legislação
especifica do objeto exige que seja encaminhado junto com a
proposta, prova de registro emitido pela ANVISA/MS. Desta
forma,  por  descumprimento  ao  Edital,  desclassifico  a
licitante.

Importa consignar que no mesmo dia 26.04.2019 nos
Lotes  07  e  09  realizamos  a  convocação  das  empresas
seguintes, recebendo tempestivamente as documentações.

Vale ressaltar, as inconsistências na plataforma
do  Sistema  do  Licitações-e  (www.licitações-e.com.br),  já
foram mencionadas nos autos, conforme nas fls. 1597 a 1600 e
2.114 a 2.117, bem como mensagens encaminhadas no Sistema:

CAMPO GERAL DE MENSAGEM

Lista de mensagens

Data/Hora Texto

25/04/2019
às 15:34:57

Devido  a  problemas  técnicos,  não  possível  retornar  as
15h00m,  assim,  informamos  que  daremos  andamento
continuidade as 16h30m (horário de DF), nesta data (HOJE -
25/04), solicitamos que os interessados estejam online para
divulgação dos resultados da análise técnica e abertura do
prazo para manifestação da intenção de recorrer, disposto
no item 6.1 ou 8.3.5 do Edital. Atenciosamente, Pregoeira
(contato: 69 3901-3639)

02/05/2019
às 17:42:29

Senhores licitantes,  devido a problemas técnicos  não foi
possível o retorno em tempo hábil. Desta maneira, visando a
publicidade dos atos deste certame, determinamos o retorno
no dia 03/05/2019, as 10:00 (horário de DF), ficando os
interessados  responsáveis  por  acompanhar  os  comunicados
neste campo. Att, Pregoeira - contato: (69) 3901-3639

06/05/2019
às 13:18:29 

Certifico que devido a problemas técnicos na plataforma do
Sistema do Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br) ocorridos
nesta data, informamos que retornaremos no dia 07/05/2019
(amanhã), as 15h00m (horário de DF). Atenciosamente, Janini
França Tibes – Pregoeira

10/05/2019
às 13:27:24

Senhores licitantes,  devido a problemas técnicos não foi
possível o retorno em tempo hábil. Desta maneira, visando a
publicidade dos atos deste certame, comunicamos que no dia
13/05/2019 daremos continuidade ao certame, contudo, caso
haja prazo, para manter adequado nível de informação aos
interessados, os mesmos serão iniciados as 15h00m (horário
de DF). Att, Pregoeira - contato: (69) 3901-3639 e e-mail:
pregoes.sml@gmail.com.
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14/05/2019
às 15:26:03

Certifico que devido a problemas técnicos na plataforma do
Sistema do Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br) ocorridos
no  dia  13/05/2019,não  foi  possível  o  retorno  no  prazo
previsto, assim, informamos que retornaremos os andamentos
na data de hoje e, visando a publicidade, os prazos serão
iniciados no dia 15/05/2019 (amanhã), a partir das 08h00m.
Atenciosamente, Janíni França Tibes - Pregoeira SML/PVH

Desse  modo,  informamos  que  no  dia  26.04.2019
considerando os problemas técnicos apresentados pelo Sistema
do  Licitações-e,  equivocadamente  durante  as
desclassificações supramencionadas  (Lote 07: dia 26.04 as
11:06:01, e Lote 09: dia 26.04 as 11:07:29), o LOTE 08 foi
movimentado  (dia  26.04.19  as  11:06:09),  desclassificando
equivocadamente  a  empresa  REGIONAL  COMERCIO  SERVICOS  E
REPRESENTACOES  COMERCIAIS  EIRELI  com  o  seguinte
argumentação:

LOTE 08

Fornecedor desclassificado

Data/Hora 26/04/2019-11:06:09

Fornecedor REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC

Observação

Desclassifico  a  empresa  MEDICAL  DA  AMAZONIA  EIRELI  ME,
deste  LOTE,  com  fundamento  no  item  8.3.3  do  Edital,
considerando o Parecer Técnico de fls. 1312/1317 dos autos,
o qual informar que com a ausência do número do Registro
Sanitário do Produto emitido pela ANVISA não é possível
realizar análise definitiva do produto. Considerando que em
consulta com a parecerista foi informado não ser possível a
emissão  do  registro  com  as  informações  descritas  na
proposta,  conforme  fls.  1320/1321.  Que  o  item  7.1  do
Instrumento Convocatório, devido a natureza e legislação
especifica do objeto exige que seja encaminhado junto com a
proposta, prova de registro emitido pela ANVISA/MS. Desta
forma,  por  descumprimento  ao  Edital,  desclassifico  a
licitante.

Vale  ressaltar  que,  posterior  ao  erro  de
tramitação no dia 26.04 no LOTE 08, somente detectamos os
equívocos nesta data.

Informamos ainda, que no dia 08.05.2019, os autos
foram  encaminhados  a  ASTEP-SML,  para  análise  técnica  do
Assessor Técnico, Contador da Prefeitura de Porto Velho, o
qual emitiu o Parecer Contábil n. 054/2019 (fls. 1.547 a
1.548) analisando as exigências editalícias conclui que: “o
item 10.5 – Qualificação Econômica e Financeira, estabelece
que as empresas licitantes devam comprovar a boa situação
financeira, com a apresentação do Balanço Patrimonial e suas
Demonstrações  Financeiras  do  último  exercício  social  já
exigíveis na forma da lei, comprovando que os índices sejam
igual ou superior a 1(um), as fls. 833. Diante dos fatos
foram analisados as Demonstrações Contábeis, as fls. 1.538 a
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1.546, 1.176 a 1.184, 1.286 a 1.290, 1.429 a 1.514, 1.334 a
1.380,  CONCLUÍMOS  que  as  empresas:  REGIONAL  COMERCIO
SERVIÇOS  E  REPRESENTAÇÕES  COMERCIAIS  EIRELI,  CNPJ
27.048.093/0001-80,  L  R  F  BATISTA  –  ME,  CNPJ
19.859.630/0001-45,  SUPERMEDICA  DISTRIBUIDORA  HOSPITALAR
EIRELI – ME, CNPJ 06.065.614/0001-38, CENTRALMIX COMERCIO E
SERVIÇOS  LTDA  ME, CNPJ  09.222.411/0001-04, estão  APTAS  e
QUALIFICADAS ECONOMICAMENTE”.

II – Da análise – LOTE 08

Diante da movimentação no Sistema e do andamento
processual do Lote 08, informamos que até o dia 26.04.2019
seguiu sua regular tramitação. 

Desse  modo,  salientamos  que  a  empresa  REGIONAL
COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI, após a
disputa  de  preço  sagrou-se  arrematante  por  apresentar  o
menor  preço;  atendeu  a  convocação  encaminhando
tempestivamente  as  documentações  exigidas  no  Instrumento
Convocatório, conforme fls. 1.190 a 1.259; e, posterior as
análises,  inclusive  da  Assessoria  Técnica  Especializada
(Fls.  1.312/1.317  e  1.547/1.548)  foi  considerada  apta  a
contratação.

Apesar  disso,  devido  a  inconsistências  na
Plataforma  do  Licitações-e,  a  referida  licitante  foi
desclassificada  do  LOTE  08  e  apenas  na  data  de  hoje
observamos o erro procedimental.

Considerando  que  “a  administração  pode  anular
seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam
ilegais,  porque  deles  não  se  originam  direitos2”,  como
preconiza as Súmulas 3463 e 473; que a licitante atendeu a
todos as exigências editalícias e está apta, até a presente
data  mantendo-se  como  arrematante;  que  não  se  pode
prejudicar uma empresa por erro gerado por inconsistência do
Sistema; retornaremos as fases no Sistema do Licitações-e
acerca do LOTE 08, para  que a empresa REGIONAL  COMERCIO
SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES  COMERCIAIS EIRELI  continue  como
arrematante.

Ressalto  que  a  decisão  ora  proferida  está
embasada  nas  razões  de  fato  e  direito  expostas  neste
Despacho  Saneador,  com  fundamentação  nos  princípios
constitucionais, licitatórios e jurisprudencial.

2 Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal

3 A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
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II – Da Conclusão

Pelo exposto, realizamos os devidos saneamentos e
em  ato  contínuo  a  publicamos  este  DESPACHO  SANEADOR  no
Sistema do Licitações-e e Portal de Compras da Prefeitura de
Porto Velho.

Não obstante, com a anulação da desclassificação
da  licitante  REGIONAL  COMERCIO  SERVIÇOS  E  REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS EIRELI, os demais atos do LOTE 08 posterior ao
dia  26.04.2019,  às  11:06:09,  não  tem  validade  jurídica
considerando que originaram de atos nulo.

Porto Velho, 12 de junho de 2019.

Janíni França Tibes
Pregoeira
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