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

Processo: 02.00107/2019
Pregão Eletrônico n. 143/2019/SML
Objeto: REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  AQUISIÇÃO  DE  EQUIPOS  PARA  BOMBA  DE
INFUSÃO COM CEDÊNCIA DAS BOMBAS  EM COMODADO,  conforme especificações
técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação.

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Trata-se de Julgamento de Recurso Administrativo interposto
pela Empresa  SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA.,  Pessoa Jurídica de
Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n. 58.426.628/0001-33, com endereço na
Rua Venda da Esperança, n. 162, Bairro Socorro, São Paulo/SP, que se insurge
contra  o  ato  que  desclassificou  sua  proposta  no  Pregão  Eletrônico  em
epígrafe  e  contra  as  especificações  técnicas  dos  produtos  licitados,  os
quais alega estarem direcionados à marca específica. 

I – Dos requisitos de Admissibilidade

Precipuamente, antes de adentrar ao mérito, necessário aferir
o cumprimento das formalidades legais estabelecidas para o recebimento do
Recurso Administrativo. 

Com  efeito,  o  presente  Recurso  observou  os  requisitos
estabelecidos  na  legislação  e  no  instrumento  convocatório  para  sua
admissibilidade, tendo havido manifestação da intenção de recorrer, de forma
tempestiva e em campo próprio do Sistema. As razões recursais também vieram
a tempo e modo, conforme documentação autuada nas fls. 985/998. 

Intimadas  a  contrarrazoar  os  termos  do  Recurso,  somente  a
Empresa  MEDPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA,  Pessoa Jurídica de Direito
Privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  n.  10.193.608/0002-14,  com  filial  na  Rua
Rafael Vaz e Silva, n. 3496, Bairro Liberdade, Porto Velho/RO, encaminhou,
de modo tempestivo, suas contrarrazões, consoante documentos acostados nas
fls. 1.006/1.012 do processo administrativo em referência. 

Desta  forma,  presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,
decido  conhecer  do  presente  Recurso  e  Contrarrazões,  julgando-os,  como
segue.

II. Dos fatos

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessário consignar que o
Pregão que originou o recurso ora apreciado foi conduzido inicialmente pela
Equipe  de  Pregão  n.  05,  cuja  Pregoeira  responsável,  Sra.  Janiní  França
Tibes, iniciou o período de férias em 02.02.2020, motivo pelo qual remeteu
os autos ao Gabinete da SML para redesignação da Equipe que passaria a ser
responsável pela condução do Pregão a partir de tal data, como se pode
inferir do Despacho de fls. 642. 

Em face disso, os autos do processo vieram à equipe de Pregão
n. 01, conduzida por esta Pregoeira, às 13h55min do dia 04.02.2020, conforme
Despacho de fls. 643, cuja data e horário de recebimento foi certificada no
verso de fls. 643, pela Servidora Naiara Ferreira Lima, ocupante do cargo de
Equipe de Apoio da Equipe de Pregão 01. 
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A designação desta Servidora como responsável pelo Pregão no
Sistema Licitações-e somente ocorreu no dia 05.02.2020, conforme fls. 644. 

In casu,  conforme pode ser verificado no Edital Republicado,
cuja íntegra encontra-se autuada nas fls. 573/637, a abertura das propostas
estava designada para ocorrer às 09h (hora local), do dia 05.02.2020. 

Assim,  a  considerar  que,  até  aquela  data,  presumia-se  a
regularidade  dos  autos  e  ainda,  seguindo  a  regular  tramitação  do
procedimento licitatório, na data e horário designados no Edital, promovi
abertura das propostas de preços no Sistema, conduzi a disputa e pratiquei
os demais atos decorrentes, os quais observaram todas as regras editalícias
e ditames legais.

No  que  pertine  às  Empresas  participantes,  saliento  que  4
(quatro) Fornecedores cadastraram proposta no certame, tal como se infere do
Relatório emitido pelo Sistema Licitações-e (fls. 645), sendo que uma delas,
a  MedPlus, Empresa que contrarrazou as Razões de recurso ora apreciadas e
que  findou  desclassificada  anteriormente  à  disputa  de  preços  por  ter
anexado, junto à sua Proposta no Sistema Licitações-e, todos os documentos
de habilitação, o que possibilitou sua identificação no momento da abertura
das Propostas. Os fatos ora relatados estão comprovados pelos documentos de
fls. 648/650. 

Em que pese a não haver questionamentos por parte das Empresas
(Samtronic e MedPlus) quanto à legalidade do ato de desclassificação da
MedPlus,  apenas  para  melhor  compreensão  dos  fatos,  reitero  que  a
desclassificação da aludida Empresa teve por fundamento o disposto no item
5.1.5 do Edital, que dispõe que: “Qualquer elemento que possa identificar a
licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções
previstas nesse Edital.” Ato seguinte, passamos à fase de lances, com as 3
(três) empresas remanescentes;

Nesse  contexto,  passou-se  à  fase  de  lances  com  as  três
Empresas remanescentes e, após o encerramento da fase de disputa e, com
fundamento  nos  valores  ofertados, o  Sistema  ordenou  as  proponentes como
segue: 

Ordem Fornecedor Valor Data/hora do Lance
1 BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI R$ 994.300,00 05/02/2020 11:35:10:171
2 LIFEMED IND. DE EQ. E ARTIGOS MED E HOSP. R$ 994.399,00 05/02/2020 11:34:40:035
3 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA R$ 1.090.000,00 05/02/2020 11:23:19:919

Logo  após,  seguindo  as  disposições  contidas  no  Edital  de
Licitação e na legislação aplicável, promovi convocação das Empresas, uma a
uma, observada a ordem de classificação para apresentação dos documentos de
habilitação e proposta de preços, bem como, requeri que encaminhassem os
prospectos/catálogos  ou  outros  documentos  que  demonstrassem  as
especificações técnicas dos produtos ofertados. 

Ocorre que, com base na manifestação da Servidora Aline Silva
Lima, Gerente da Divisão de Apoio à Assistência Hospitalar do Departamento
de  Alta  e  Média  Complexidade  –  DMAC/SEMUSA,  todas  as  licitantes  foram
desclassificadas, conquanto, após análise dos produtos ofertados, aludida
servidora tenha concluído que nenhum os produtos atendia às especificações
técnicas exigidas em Edital. 
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Foi  exatamente  nesses  termos  que  as  licitantes  foram
desclassificadas pelos motivos consignados pela SEMUSA e com fundamento nos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, para
atendimento ao disposto no item 8.2, I do Edital e inciso XVI do art. 4º da
Lei n. 10.520/2020, que seguem: 

Art. 4º (in omissis)
XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender
às exigências habilitatórias,  o pregoeiro examinará as ofertas
subseqüentes  e  a  qualificação  dos  licitantes,  na  ordem  de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que
atenda  ao  edital,  sendo  o  respectivo  licitante  declarado
vencedor; (g.n)

8.2. Serão desclassificadas, ainda, as propostas que:
I. Forem elaboradas em desacordo com os termos deste

Edital e de seus anexos; (...)

Assim,  resta  demonstrada  ausência  elementos  que  pudessem
caracterizar  descumprimento  aos  princípios  da  isonomia  ou  vinculação  ao
instrumento  convocatório,  sendo  claro  que  as  desclassificações  foram
fundamentadas  na  manifestação  da  SEMUSA  e  observaram  o  Edital  e  a
legislação, tanto é que mesmo havendo 4 (quatro) decisões de desclassificar,
apenas a Recorrente insurge-se contra o ato.  Apenas para que não pairem
dúvidas, transcrevo abaixo os motivos que originaram a desclassificação das
Licitantes, vejamos: 

Ordem Fornecedor Situação/motivo

-
MEDPLUS COMERCIO E

REPRESENTACAO
LTDA

Desclassificada antes da etapa de lances, em  05.02.2020, haja
vista que incluiu no Sistema, NO CAMPO DE PROPOSTA, todos os documen-
tos de habilitação, o que possibilitou sua identificação, tal como se
pode verificar dos documentos juntados nas fls. 648/650. Foi desclas-
sificada com fundamento nos princípios da Vinculação ao Instrumento
Convocatório e Isonomia, por afrontar o disposto no item 5.1.5 do Edi-
tal. 

1
BIOLAR IMPORTACAO
E EXPORTACAO EI-

RELI

Desclassificada em  10.02.2020, pois a Gerente de Assistência
Médica da SEMUSA, após análise dos catálogos dos produtos ofertados,
concluiu que os mesmos não atendiam às exigências contidas no Anexo I
do Edital, em especial: “no Item 1, o produto ofertado não possuía
clamp antifluxo; no Item 2, o produto ofertado não possuía clamp an-
tifluxo, nem injetor lateral, nem tampouco injetor tipo needle free,”
conforme e-mail de fls.  738. Foi desclassificada com fundamento nos
princípios da Vinculação ao Instrumento Convocatório (item 8.2, I do
Edital) e Isonomia. Ofertou produto da marca LifeMed.

2
LIFEMED INDUSTRIAL
DE EQUIPAMENTOS E
ARTIGOS MED E

Desclassificada em  13.02.2020, pois a Gerente de Assistência
Médica da SEMUSA, após análise dos catálogos dos produtos ofertados,
concluiu que os mesmos não atendiam às exigências contidas no Anexo I
do Edital, em especial quanto: “- item 01: Não possui clamp antifluxo
livre no equipo; - item 02: Não possui clamp antifluxo livre no equi-
po, não possui injetor lateral  em Y tampouco sistem needle free.
(...)” conforme e-mail de fls. 833. Foi desclassificada com fundamento
nos princípios da Vinculação ao Instrumento Convocatório (item 8.2, I
do Edital) e Isonomia. Ofertou produto da mesma marca da Biolar (Life-
Med);
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3 SAMTRONIC INDUS-
TRIA E COMERCIO

LIMITADA
Desclassificada  em  21.02.2020. Cumpre  esclarecer  que,  após

análise do catálogo ofertado pela Empresa, a Gerente de Assistência
Médica da SEMUSA informou que a Proposta da Samtronic deveria ser des-
classificada pelos seguintes motivos: “no item 01: na proposta consta
informação filtro de aproximadamente 15 micra com pinça de controle
gravitacional mas no catálogo não consta essa informação, o que diver-
ge do solicitado já que a informação não é clara; - item 02: também
não consta no catálogo a informação do filtro e o injetor lateral é do
tipo autocicatrizante enquanto edital solicita needle-free, portanto
divergente do solicitado em edital; - item 03: na informação de pro-
gramação não foi possível identificar a programação volumextempoxfluxo
conforme solicitado em edital,  conforme e-mail de 14.02.2020, fls.
916. 

Por considerar que não havia clareza quanto aos motivos da des-
classificação sugerida pela SEMUSA, que alegou em diversos pontos de
sua manifestação que o catálogo não era claro quanto ao atendimento
das exigências, deliberei pela promoção de diligência, com fundamento
no art. 43, §3° da Lei n. 8.666/93 e item 8.5 do Edital, ocasião em
que consignei prazo para que, em sede de diligência, a Empresa encami-
nhasse outros documentos emitidos pelo fabricante do equipamento, de
modo  a  esclarecer  os  pontos  suscitados  pela  SEMUSA  (e-mail  de
14.02.2020, fls. 919). 

No prazo consignado, em 17.02.2020, a Empresa encaminhou e-mail
(fls. 923/925), por meio do qual rechaçou os apontamentos contidos na
análise da SEMUSA, à exceção do needle-free, sistema o qual a Samtro-
nic reconhece que o produto ofertado não dispunha e, portanto, não
atenderia ao Anexo I do Edital. Entretanto, informou que teria rece-
bido informação da SEMUSA, ainda no período de cotações de preços, em
julho de 2019, no sentido de que seria aceito sistema “needle-free”
ou “autocicatrizante”, pois seria indiferente à finalidade do produto
tal especificação. 

Na oportunidade, informou ainda que teria impugnado o Edital de
Licitação em 14.11.2019, sem que tivesse recebido resposta.

Submetidas as manifestações encaminhadas em sede de diligência
pela Samtronic à SEMUSA em 17.02.2020, conforme e-mail de fls. 926, a
Gerente da Divisão de Assistência à Saúde respondeu, em  19.02.2020,
por meio do e-mail de fls. 929 e encaminhou anexos os documentos de
fls. 930/934, nos quais informou da manutenção da exigência contida em
Edital e manutenção do entendimento pela desclassificação da Proposta
da Samtronic.

Em conclusão à Diligência, expedi, em 21.02.2020, o Relatório de
fls. 937/940 dos autos, por meio do qual registrei que: 

1. De  fato,  compulsando  os  e-mails  desta  Superintendência  de
14.11.2019 encontrei um e-mail da Samtronic, direcionado ao
Pregão Eletrônico n. 027/2019, Processo n. 08.00221/2018, sen-
do que o documento anexo ao citado e-mail, claramente dizia
respeito  à  impugnação  referente  ao  Pregão  Eletrônico  n.
143/2019;

2. que não constou dos autos que a Secretaria Municipal de Saúde,
Órgão responsável pela especificação técnica dos materiais e
com conhecimento técnico e empírico suficientes para promover
resposta, tenha tomado ciência e se manifestado quanto aos ar-
gumentos expendidos; 

3. que, a despeito disso, ao tomar ciência da insurgência da Em-
presa quanto à exigência relativa ao “needle-free”, por ocasi-
ão da diligência acima mencionada, a SEMUSA manteve a exigên-
cia, conforme manifestação da Gerente da Divisão de Apoio à
Assistência Hospitalar, fundamentada em Relatórios de duas en-
fermeiras ocupantes do quadro de pessoal técnico desta Prefei-
tura; 
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4. que, como consequência prática da manutenção a desclassifica-
ção da Empresa, haveria a necessidade de Republicação do Edi-
tal, o que ficaria condicionado à análise e resposta por parte
da SEMUSA ao quanto suscitado em sede de impugnação pela Sam-
tronic.

Neste contexto, conforme se pode verificar o histórico do Sistema
Licitações-e, às 16h27min do dia 21.02.2020, promovi desclassificação da
Empresa Samtronic e o Pregão Eletrônico foi automaticamente considerado
fracassado pelo Sistema Licitações-e, já que a proposta da Empresa em
comento seria a última ainda válida no certame. 

Ato contínuo, o Sistema abriu, de modo automático,  o campo
para manifestação da intenção de recurso, sendo que, muito embora todas as 4
Empresas tenham sido desclassificadas, somente a Empresa  Samtronic, agora
Recorrente, manifestou-se, conforme motivos abaixo consignados: 

Data/hora Empresa Motivo

21/02/2020
16:39:37:003

SAMTRONIC INDUS-
TRIA E COMERCIO

LIMITADA

Manif. intenção de recurso, pois os prod. ofertados
atendem as especificações do edital, em relação ao
injetor lateral, como prova o e-mail enviado pela Ge-
rente Aline e o anexo do e-mail da impugnação era
ref. ao pregão 143/2019.

Importa esclarecer que, a análise para fins de recebimento do
recurso, na fase em que se encontrava os autos, a análise para fins de
recebimento do recurso deveria ser perfunctória e ater-se ao preenchimento
dos requisitos de admissibilidade, sendo vedado ao Pregoeiro a manifestação
antecipada quanto ao mérito, considerando-se, tal como estabelece o inciso
XVIII do art. 4° da Lei n. 10.520/20021 e as orientações firmadas  pela
jurisprudência dos Tribunais de Contas, a exemplo do Acórdão n. 399/2010 –
Plenário/TCU2.

III. Das Razões Recursais

As  razões  de  recurso  foram  disponibilizadas  na  íntegra  no
Sistema Licitações-e e no Portal da Prefeitura, para ciência de todos os
interessados e estão autuadas nas fls. 985/998 dos autos. 

1  Art. 4$°. (...) 
XVIII  -  declarado  o  vencedor,  qualquer  licitante  poderá  manifestar  imediata  e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos;

2 (...) 10.4. Isto posto, tem-se, portanto, que o juízo de admissibilidade da
intenção de recorrer, na modalidade pregão – tanto eletrônico como presencial
-, levado a efeito pelo Pregoeiro, deve se limitar à análise acerca da presença
dos  pressupostos  recursais  (sucumbência,  tempestividade,  legitimidade,
interesse  e  motivação),  sendo  vedado  a  este  agente  analisar,  de  antemão,  o
próprio mérito  recursal, em que  pese  lhe  ser  lícito examinar  se  os  motivos
apresentados  na  intenção  de  recorrer  possuem,  em  tese,  um  mínimo  de
plausibilidade para seu seguimento.
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Em  suma,  extrai-se das Razões de recurso  que a Recorrente
pleiteia  a  reforma  da  Decisão  desta  Pregoeira  que  desclassificou  sua
proposta, haja vista concordar com as exigências contidas no Anexo I do
Edital,  em  especial  quanto  à  especificação  dos  produtos  licitados,  que
estariam,  segundo  ela,  direcionadas  ao  produto  fornecido  pela  Empresa
MedPlus, da marca Frenesius. 

Alegou  que  impugnou,  em  14.11.2019, o  Edital  de  Licitação
antes da Republicação do mesmo,  que se deu em 21.01.2020,  momento em que
informar  ter  apontado  justamente  os  aspectos  que  findaram  causando  sua
desclassificação  e,  pelos  quais,  os  produtos  descritos  estariam
direcionados. Afirmou não ter recebido resposta por parte da Administração. 

Iniciou  sua  peça recursal alertando a esta Pregoeira  e ao
Procurador Geral do Município, requerendo “especial atenção ao conteúdo do
recurso  ora  julgado,  pois  entende  que  o  processo,  desde  sua  origem,
demonstra claramente a preferência do órgão licitante por uma determinada
marca (Fresenius)”.

Elabora, por fim, um histórico do certame, inclusive quanto à
publicação  inaugural  do  Edital,  que  tinha  a  abertura  das  Propostas
inicialmente prevista para o dia 13.11.2019 e que foi reagendada para o dia
19.11.2019,  conforme  Aviso  disponível  no  Portal  da  Prefeitura  de  Porto
Velho3, destacando-se de suas alegações, os seguintes trechos: 

(...) A desclassificação da empresa fornecedora dos
produtos Fresenius (Medplus) por erro operacional durante
apresentação  da  proposta  e  as  outras  empresas  que
participaram  da  disputa  de  preços  foram,  uma  a  uma,
desclassificadas tecnicamente. 

Certamente  que  poderíamos  discorrer  nesta  petição
sobre cada ponto das desclassificações as quais nos foram
apresentadas, mas seria uma mera repetição de tudo que
ocorreu  até  aqui.  O  fato  primordial  que  desejamos
ressaltar  neste  recurso  é  o  direcionamento  a  marca
Fresenius. Este ficou evidente no julgamento das outras
empresas,  pois  todas  foram  desclassificadas  justamente
nos  pontos  que  foram  impugnados  pela  Samtronic
(impugnação  esta  não  respondida).  Ou  seja,  o  presente
certame  serviu  para  comprovar  nossa  alegação  de
direcionamento. 

Por isso, tornar o certame fracassado e republicar o
presente  edital  sem  efetivar  as  devidas  modificações
relatadas  pelas  outras  empresas  participantes  (Biolar;
Lifemed  e  Samtronic)  será  apenas  uma  questão  de  dar
oportunidade  a  empresa  Medplus  de  corrigir  seu  erro
operacional na apresentação da sua proposta e ofertar o
ÚNICO produto que atende o descritivo atualmente. 

Sra. Pregoeira e Sr. Procurador Geral do Município,
como já dissemos desde a primeira publicação, este edital
está DIRECIONADO a marca Fresenius e SOMENTE ela poderá

3

https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/2_avisoreagend
amento_data.pdf
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atender,  fato  este  PROVADO  e  COMPROVADO  pelo  próprio
órgão licitante no seu julgamento técnico.   

Importante  ainda  ressaltar  que  a  intenção  de
desclassificação das outras marcas é tão evidente que a
Samtronic participou do referido certame com proposta de
fornecimento de nosso produto mais atual (fato este não
acompanhando pela Medplus com a marca Fresenius, que não
cotou seu produto mais atual também) e mesmo assim fomos
sumariamente desclassificados. Neste ponto citamos que,
se  existe  uma  resposta  técnica  que  baseie  o
direcionamento do certame para uma única marca, o pregão
se torna uma ação inócua, pois já sabemos antecipadamente
qual marca irá vencer. Neste caso, a ferramenta de compra
certamente  seria  outra,  pois  não  se  licitam  produtos
exclusivos:  “Art.  25.  É  inexigível  a  licitação  quando
houver inviabilidade de competição...” (lei 8666/93). 

Caso  desejem  maiores  informações  técnicas  sobre
nossas alegações, basta acessar os documentos que fazem
parte  deste  processo  ou,  caso  necessitem,  podem  nos
solicitar maiores esclarecimentos.  

Há  a  necessidade de evidenciar, diante de todo  o
relato, o entendimento de que a intenção de declarar o
certame como FRACASSADO é apenas uma forma de dar nova
oportunidade a empesa Medpus de poder corrigir seu erro e
assim apresentar a proposta corretamente, sendo então ela
declarada  vencedora  (pois  somente  a  marca  Fresenius
poderá atender ao certame); 

Ante  o  exposto,  o  órgão  licitante  não  poderia
utilizar-se  de  preferências  pessoais para  adquirir com
dinheiro  público  um  determinado  produto  e  por  isso  o
único  caminho  a  seguir  seria  reformar  sua  decisão  e
declarar a recorrente Vencedora do certame, pois nosso
produto poderá atender a demanda do órgão licitante como
demonstrado  em  diversos  documentos  apresentados  (vide
nossa resposta a diligência solicitada pela SEMUSA). 

Desta  forma,  a  Samtronic  requer  que  este  Órgão
Licitante  anule  sua  decisão  que  nos  desclassificou  e
declare vencedora a proposta apresentada pela recorrente.

 
IV. Das Contrarrazões Recursais

Os  argumentos  da  Recorrente  foram  rebatidos  pela  Empresa
MEDPLUS  COMÉRCIO  E  REPRESENTAÇÃO  LTDA,  conforme  contrarrazões  de  fls.
1.005/1.012, as quais estão disponíveis na íntegra no Sistema Licitações-e e
no Portal da Prefeitura e cujos trechos que interessam transcrevo: 

(...)  Apesar  da  falsa  afirmativa  trazida  pela  empresa
recorrente  SAMTRONIC,  o  certame  correu  de  forma  imparcial
desde sua origem, tanto que, REPETIMOS, a “suposta” empresa
fornecedora do produto “preferido” pelo órgão foi devidamente
desclassificada  devido  a  erro  material  no  momento  da
apresentação  de  propostas  no  dia  05/02/2020,  conforme
relatório extraído das fls. 03 do chat do sistema eletrônico
de pregão e, para melhor visualização, repetimos o teor em
tamanho maior: 

(...) 
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Provamos  assim  a  desclassificação  da  proposta  da
Requerente,  devido  ao  erro  material  praticado  prova  que  o
certame correu dentro dos ditames da legalidade e isonomia,
diferente  do  alegado  pela  recorrente  SAMTRONIC  em  sede  de
recurso. 

Neste  sentido,  o  recurso  interposto  pela  empresa
SAMTRONIC é omisso quanto à motivação de sua desclassificação
do certame, vejamos: (transcreve o recurso da empresa Biolar
no chat de mensagens do Lote).

Conforme demonstrado pelo chat do sistema de pregões, a
empresa recorrente SAMTRONIC fora desclassificada em razão de
seu produto não atender ao edital, desta forma corroborando
com a premissa de que o certame corre dentro da normalidade
que se espera no que tange à lisura e atendimento ao disposto
no edital. O NÃO ATENDIMENTO AO Edital torna impossível o seu
pedido de revogação da sua desclassificação. 

Não  obstante  aos  fatos  acima  narrados,  a  empresa
SAMTRONIC,  diferente  do  alegado  em  sede  de  recurso,  não
impugnou  o  edital,  considerando  que  o  e-mail  contendo  sua
impugnação INDICA OUTRO PROCESSO e fora direcionado a outro
processo licitatório (027/2019), portanto, justificado o seu
não recebimento por parte deste respeitável órgão.  

A  recorrente  SAMTRONIC  alega  que  o  certame  foi
comprometido sob alegação de preferência/ilegalidade praticada
pela  Digníssima  Pregoeira, quando a  motivação para o não
recebimento da impugnação parte da própria recorrente, este
que pretende  exigir atendimento a uma impugnação que sequer
foi  carreada  aos  autos,  por  erro  no  endereçamento,  pela
própria impugnante ora recorrente. 

A decisão da Digníssima Pregoeira em fracassar o certame
foi  acertada,  pois  nenhum  dos  produtos  oferecidos  pelas
licitantes atende ao edital e caso o processo prosseguisse,
essa Administração cometeria ilegalidade, por desatender ao
descritivo do Edital. 

Os Memoriais de Recurso da licitante recorrente devem ser
ignorados de plano, por carecerem de fundamento, por tentar
discutir matéria de composição do Edital no momento processual
impróprio. 

Aliás, repetimos, o pedido da recorrente SAMTRONIC em ser
declarada vencedora é impossível de ser atendido, mesmo porque
o produto que ofereceu não atende ao Edital. 

Finalmente, quanto às vantagens supostamente atribuídas à
Requerente no processo, estas não existem, pois a Requerente
foi sumariamente desclassificada.

Atendidos  os  requisitos  de  admissibilidade  e  de
tempestividade,  eis  que  os  presentes  Memoriais  de
Contrarrazões de Recurso Administrativo são apresentados no
prazo legal de três dias após o final do prazo da licitante
recorrente  SAMTRONIC,  se  requer  que  sejam  conhecidos,
acolhidos  e  a  eles  seja  oferecida  resposta  desta
Administração, COM O EFEITO DE MANTER A DECISÃO DE FRACASSAR O
PROCESSO, erros insanáveis e fatos irremediáveis, entre eles,
especialmente, a ausência de proposta válida que atendesse ao
Edital.
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Conforme informado pela Digníssima Pregoeira, o presente
processo  será  reaberto  e  republicado,  quando  a  recorrente
SANTRONIC  poderá  novamente  atuar  e,  se  atender  ao  Edital,
poderá contratar com esta Administração. 

Se requer diligências desta Administração visando apurar
as alegações da Requerente.  

Na  hipótese  de  isso  não  ocorrer,  faça  este  subir,
devidamente  informado  à autoridade superior, no  intuito de
restabelecimento da legalidade do processo. 

Se requer que os presentes Memoriais bem como a resposta
desta Administração sejam carreados ao processo, a fim de que
produzam os seus jurídicos efeitos. 

Provará o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos,  especialmente  a  documental,  seja  na  esfera
administrativa ou judicial. 

V. Da decisão da Pregoeira 

A  princípio,  vale  ressaltar  que  não  compete  a  esta
Superintendência4 manifestar-se  acerca  da  definição  do  objeto  licitado,
tendo em vista as competências atribuídas à Secretaria Municipal de Saúde,
que na qualidade de Órgão requisitante dos materiais deve avaliar, dentro
dos  parâmetros  de  conveniência  e  oportunidade  o  que  melhor  atende  as
demandas sob sua responsabilidade. 

Tal  definição  deve  ser  promovida  por  meio  de  servidores
técnicos  e  habilitados  para  tanto,  os  quais,  presume-se,  possuem
conhecimento técnico e empírico do mercado e das soluções disponíveis para
atendimento de legítimo interesse público. 

De  igual  modo,  limitando-me  às  atribuições  inerentes  aos
servidores investidos no cargo de Pregoeiro, saliento que não nos compete
ingerir na tomada de decisões relativas à definição dos prosutos a serem
licitados, haja vista que, como dito acima, a definição do objeto licitado é
feita pelo Órgão técnico demandante dos produtos por meio de servidores com
conhecimento técnico para tanto.

Apesar das limitações legais acercadas atribuições deste Órgão
e seus servidores, de acordo com o disposto no inciso I do §1º do art. 3º da
Lei  n.  8.666/93,  mister  relembrar  que,  é  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.

Em que pese o exposto, em casos como o dos autos, que trata de
produtos e equipamentos técnicos para uso em saúde humana, interferências
externas de servidores que não detenham habilitação e conhecimento técnico,
ainda que seja para ampliação da concorrência de disputa entre interessados,
ao  revés  de  colaborar,  poderia  ocasionar  contratações  e  aquisições
inadequadas e, por isso, ineficientes e antieconômicas,  além de expor a
saúde da população a risco, dependendo da situação.

4Criada  pela  Lei  Complementar  n.  654/2017  para  operacionalizar  os  procedimentos
licitatórios no âmbito da Prefeitura de Porto Velho. 
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Inequivocamente, a correta e adequada especificação do objeto
da  licitação,  incluindo  definições,  métricas,  resultados,  qualidades,
quantidades  e  todas  as  circunstâncias  verificáveis  objetivamente  deve
considerar sempre o que for de mais relevantes para a execução do contrato e
não  a  vontade  do  agente  público,  no  entanto,  somente  poderá  haver
manifestação do Pregoeiro ou desta SML quanto ao alegado direcionamento após
a manifestação da SEMUSA acerca da impugnação da Empresa Recorrente, a qual
não foi tempestivamente respondida pela Administração, o que deverá ocorrer
anteriormente à republicação do Edital.

Nesse sentido, ainda que a fase de disputa de preços e análise
dos documentos de habilitação tenha transcorrido sem que houvesse qualquer
conduta fora dos padrões definidos no Edital de Licitação e na legislação,
por considerar que o ponto nodal do recurso recai, indubitavelmente, sobre
os  aspectos  impugnados  pela  Recorrente  em  14.11.2019,  ou  seja,  sobre  o
alegado direcionamento do produto licitado à marca frenesius, consigno que,
salvo outra interpretação, há necessidade de se promover a anulação da fase
externa  da  Licitação,  para  restauração  da  legalidade  do  procedimento
licitatório.

Isso porque, a instrução processual demonstra que a SEMUSA
promoveu inúmeras modificações nas especificações técnicas do objeto ainda
na fase interna da Licitação, o que é técnica e legalmente admissível, haja
vista  que  na  fase  interna  não  há  direito  à  impugnação,  apesar  de  ser
admissível e louvável manifestações de fornecedores no sentido de alertar
quanto à eventual direcionamento ou problemas relacionados a descrição dos
produtos,  preços  estimados  e  outros  aspectos  inerentes  ao  objeto.    No  
entanto, repisa-se, não há na legislação licitatório direito à impugnação na
fase interna da Licitação. 

Entretanto, o mesmo não ocorre na fase externa, que se inicia
com a divulgação do Edital de Licitação e onde nasce para o Administrado o
direito  de  impugnar  o  Edital  e  para  a  Administração  a  obrigação  de
responder, tal como se extrai da Lei n. 8.666/93, aplicada às licitações na
modalidade Pregão por força do disposto no art. 9º da Lei n. 10.520/2020. 

A  Lei  n.  8.666/93  disciplina  o  exercício  do  direito  de
impugnar no seu art. 41, nos seguintes moldes:

Art.  41  A  Administração  não  pode  descumprir  as  normas  e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

§1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de
licitação por irregularidade na aplicação  desta Lei,  devendo
protocolar  o  pedido  até 5 (cinco) dias úteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a
Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três)
dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art.
113.

No  caso  das  licitações  na  modalidade  Pregão  Eletrônico,  o
prazo para impugnação é de até dois dias úteis antes da data fixada para
abertura das propostas, a qual deverá ser respondida em até 24 horas pelo
Pregoeiro, conforme regulamentado no Decreto Municipal n. 10.300/2006. 
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No  mesmo  sentido  é  a  disposição  contida  no  Edital  de
Licitação, que dispõe no item 11, o que seguinte:

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. 
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo
de  até  24  (vinte e  quatro) horas, informando no sistema as
providências dela decorrentes.

Abre-se aqui um parêntese para explicitar que, de acordo com o
Tribunal de Contas da União, a ausência do cumprimento do prazo de 24h para
resposta à impugnação constitui mera impropriedade e não sujeita o agente
(Pregoeiro) à penalização, conforme se pode extrair do Acórdão 4.588/2015 –
1ª Câmara-TCU, no qual aquela Corte da Consta da União reconheceu que, ainda
que a resposta formal não tenha sida apresentada no prazo de vinte e quatro
horas, não se teria configurado nenhum prejuízo à representante. 

Nestes casos, a solução seria Suspensão da abertura das pro-
postas, para possibilitar que a Administração promovesse resposta antes da
abertura das propostas, evitando-se, com isso prejuízos ao impugnante. 

No caso concreto, considerando que a abertura das propostas,
que  estava  inicialmente  prevista  para  ocorrer  dia  13.11.2019  e  que  foi
prorrogada pela Pregoeira anterior para a terça-feira, dia 19.11.2019, tem-
se que o prazo para impugnar o Edital seria até o dia 15.11.2019. 

Dentre as alegações da Empresa Recorrente, no entanto, cabe
reconhecer como procedente o fato de que, apesar dela mesma admitir erro
quanto ao encaminhamento do e-mail, consistente em identificar no assunto e
corpo do e-mail que a impugnação referia-se a outro Pregão, é certo que o
anexo dizia resposto a este Pregão e era tempestivo. 

Assim,  apesar  de  ser  compreensível  que  o  erro  da  Empresa
Recorrente, que encaminhou sua impugnação ao e-mail desta Superintendência
com a indicação de que se tratava de outra Licitação, inclusive no corpo do
e-mail,  possa ter motivado a ausência de resposta por parte da Pregoeira
anterior, por considerar que o anexo dizia respeito a insurgência da Empresa
relativamente ao Pregão Eletrônico n. 143/2019, bem como, que ausência de
resposta ocasionou significativos problemas na fase externa, tenho que a
anulação desta Licitação é a única medida juridicamente aceitável ao caso.

Notadamente, o momento para análise dos pontos objurgados em
sede de impugnação seria antes da abertura das Propostas, tal como aconteceu
com  as  impugnações  recebidas  pela  então  Pregoeira,  encaminhadas  pelas
Empresas  Biolar  e  Lifemed  e  que,  depois  de  analisadas  pela  Secretaria
Municipal de Saúde, foram consideradas parcialmente procedentes e motivaram
alterações nas especificações técnicas da bomba, descrita no item 03 do
Anexo I do Edital, único ponto atacado pelas Empresas em comento, conforme
resposta à impugnação carreada às fls. 557/558, inclusive versos e divulgada
no Sistema Licitações-e e Portal da Prefeitura de Porto Velho5. 

5https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/  
8_resp_impugnacao_esclar_1.pdf
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Portanto,  inegável que  a ausência de análise por parte da
Administração  quanto  aos  termos  da  impugnação  da  Empresa  Recorrente  no
momento próprio, além de afrontar ao disposto no item 11.1 do Edital e
ignorado o direito do licitante de receber resposta à impugnação por ele
ofertado contra os termos do Edital, nos moldes do art. 41, §1º da Lei n.
8.666/93, o fato também pode ter influenciado negativamente no resultado do
certame. 

Constatada  a  existência  de  vícios  insanáveis  no  curso  do
procedimento licitatório, competirá à Administração tão somente o exercício
do  controle  da  legalidade  de  seus  atos,  que  o  princípio  da  autotutela
administrativa, firmados nas Súmulas 346 e 473 do STF, que dispõem que “A
administração pode declarar a nulidade dos seus próprios atos” (Súmula 346)
e “A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios
que o tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los,
por motivo de conveniência e oportunidade, rejeitando os direitos adquiridos
e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial” (Súmula 473). 

Com base nessas súmulas a Administração poderá revogar seus
atos,  por  motivo  de  interesse  público,  ou  anulá-los,  em  decorrência  de
ilegalidade, sendo que, especificamente quanto a procedimentos licitatórios,
a Lei nº 8.666/93, previu expressamente as possibilidades de desfazimento,
nos moldes do art. 49, que transcrevo: 

“Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do
procedimento  somente  poderá  revogar  a  licitação  por
razões  de  interesse  público  decorrente  de  fato
superveniente  devidamente  comprovado,  pertinente  e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la
por  ilegalidade,  de  ofício  ou  por  provocação  de
terceiros,  mediante  parecer  escrito  e  devidamente
fundamentado. 

§1º A anulação do procedimento licitatório por motivo de
ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o
disposto no parágrafo único do art. 59.

Como  previsto  no  dispositivo  legal  acima,  a  autoridade
competente  deverá  anular  o  procedimento  licitatório  de  que  trata  este
recurso, considerando a existência de ilegalidade claramente comprovada pela
ocorrência  de  fato  que  discorda  do  preceito  legal,  ou  seja,  viciado,
defeituoso e, assim, deve ser anulado. 

Ao discorrer sobre o princípio da autotutela, José dos Santos
Carvalho Filho (Manual de Direito Administrativo. 30 ed. Rev., atualizado e
ampliado.  São  Paulo:  Atlas,  2016)  leciona  ser  dever  da  Administração
Pública,  ao  deparar-se  com  equívocos  cometidos  no  exercício  de  sua
atividade, revê-los para restaurar a situação de legalidade, conforme se
verifica do seguinte trecho de sua doutrina:

“Não se trata apenas de uma faculdade, mas também de um dever,
pois que não se pode admitir que, diante de situações irregula-
res, permaneça inerte e desinteressada. Na verdade, só restau-
rando a situação de regularidade é que a Administração observa
o princípio da legalidade, do qual a autotutela é um dos mais
importantes corolários”. (p. 35)
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Em  outra  passagem,  o  ilustre  professor  assim  discorre  ao
tratar da possibilidade de anulação de processo licitatório:

“A anulação da licitação é decretada quando existe no procedi-
mento vício de legalidade.  Há vício quando inobservado algum
dos princípios ou alguma das normas pertinentes à licitação;
(...) 
É de tal gravidade o procedimento viciado que sua anulação induz
à do próprio contrato, o que significa dizer que, mesmo que já
celebrado o contrato, fica este comprometido pela invalidação do
procedimento licitatório (art. 49, § 2º)”. (p. 311/312).

Corroborando  com  o  exposto,  o  ilustre  doutrinador  José
Cretella Júnior6 também leciona no mesmo sentido de que “pelo princípio da
autotutela administrativa, quem tem competência para gerar o ato, ou seu
superior hierárquico, tem o poder-dever de anulá-lo, se houver vícios que os
tornem ilegais”.

Por outro giro, analisando os impactos da decisão sugerida
nesta Resposta de Recurso, o que deve ser levado em conta para atendimento
ao  disposto  no art.  21  da  Lei  n.  13.665/20187, necessário  sopesar  que,
apesar da insurgência  da  Recorrente, que  pretende revisão do  ato  que  a
desclassificou  no  certame,  forçoso  admitir  a  impossibilidade  legal  do
deferimento, tendo em vista que os vícios que contaminam a fase induziria
também à nulidade de eventual e futuro contrato decorrente deste Pregão, nos
moldes do parágrafo único do art. 59 da Lei n. 8.666/93. 

Outrossim,  é  inescusável  impossibilidade  fática  de
continuidade do feito, posto que, de toda forma o processo estaria fadado à
republicação do Edital, qualquer que fosse a medida adotada.

A uma, porque no caso de submetermos à análise da SEMUSA, a
estas alturas, a impugnação da recorrente, se a Secretaria mantivesse a
especificação do produto não haveria licitantes classificados no certame, já
que nenhuma das empresas atendeu a exigência contida no Anexo I do Edital.

A duas, porque, caso a SEMUSA decidisse pela procedência das
alegações da impugnante e deliberasse pela alteração das especificações, o
Edital de Licitação, o mesmo teria que ser republicado com a consequente
devolução  dos  prazos,  sob  pena  de  nulidade,  em  estrita  obediência  ao
disposto no art. 21, §4° da Lei n. 8.666/93. 

A  terceira  hipótese,  que  consistiria  na  desconsideração
sumária  da  exigência  que  acarretou  a  desclassificação  da  Recorrente
configuraria afronta direta a diversos princípios aplicáveis às licitações
públicas,  em  especial  os  princípios  da  vinculação  ao  instrumento
convocatório,  previsto  no  caput  do  art.  418 da  Lei  n.  8.666/93  e  da

6 Das licitações Públicas – Comentários à Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993 – Rio de Janeiro: Forense, 2001. pág. 305.

7Art.  21.  “A  decisão  que,  nas esferas  administrativa,  controladora  ou judicial,
decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa
deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.” 
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isonomia, estatuído no art. 3° da mesma Lei e, portanto, poderia acarretar a
nulidade do futuro contrato. 

Para além disso, a desconsideração das exigências contidas no
Edital e a manutenção da proposta da Recorrente acarretaria também, violação
ao  princípio  da  publicidade,  na  medida  em  que  seja  crível  que  outras
empresas não cadastraram propostas/participaram do certame justamente por
não atenderem estas e/ou outras exigências. Logicamente, se soubessem da
possibilidade de desconsideração das exigências poderiam ter concorrido na
licitação.

Lado  outro,  acerca  do  argumento  da  Recorrente  de  que  a
republicação da licitação teria o condão único de possibilitar que a Empresa
MedPlus voltasse  a  participar  do  certame,  salientamos  que, no  caso  de
republicação  do Edital,  não  há como  impedir a  MedPlus de participar do
certame e, caso participe, eventual contratação da mesma estará adstrita ao
atendimento das exigências contidas no Edital e da legislação. 

Em  que pese  toda a fundamentação, a recorrente não trouxe
elementos fáticos que corroborassem com o aventado direcionamento do objeto
à marca fresenius e, em pesquisa à jurisprudência do Tribunal de Justiça,
encontrei decisão exarada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública do TJ/RO,
que  denegou a  segurança  em sede  de Mandado de  Segurando impetrado pela
Samtronic, com alegações análogas, contra licitação do Governo do Estado de
Rondônia. Vejamos excertos da Decisão citada: 

(...)
O cerne da questão centra-se em suposto direcionamento da lici-
tação, considerando que as especificações relacionadas aos Equi-
pos utilizados na Nutrição Parental, são restritos a marca “Fre-
senius”.
(...) 
Consta dos autos que  a Impetrante impugnou os termos do edital
pela via administrativa, sem, contudo alcançar seu objetivo, ra-
zão da interposição deste feito, que tem por objeto adequação do
Edital ao argumento de que estaria violação regramento legal,
além  de estar  direcionando  o procedimento  ao  especificar  os
Equipos utilizados na Nutrição Parental.
 
A considerar os elementos dos autos, razão não assiste a Impe-
trante.
 
Com efeito, o dever da Impetrada era de apresentar as respostas
segundo as impugnações apresentadas, sendo que neste ponto não
tenho por insuficientes os esclarecimentos feitos, logo não re-
conheço neste ato tenha agido a pregoeira em prejuízo ao direito
da licitante.
 
Das informações prestadas não vejo caracterizado qualquer ilega-
lidade a justificar o presente feito, pois como bem explicou o
Chefe de Núcleo da Sesau, a saber:
 
 KVO – para manutenção da infusão, tendo objetivo de manter
o fluxo em vazão menor para manutenção do acesso venoso, tendo
entendimento de fluxo de manutenção 3ml/h, atendendo muito bem a
necessidade.

8 Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao
qual se acha estritamente vinculada.
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 Bolus Manual – para infusão de dose rápida, ser manual
leva segurança a infusão, à medida que necessita análise prévia
e acompanhamento do profissional. Em pesquisa de mercado verifi-
camos que outras empresas oferecem este recurso.
 
 Peso de aproximadamente 2.700g – não esta definindo peso
específico, mas deixa claro pelo parâmetro que se faz necessário
equipamento leve, em razão da necessidade de transportar pacien-
tes juntamente com a bomba de infusão, mostrando um nível de se-
gurança de tempo de percurso de aproximadamente 8 a 12 horas, em
se tratando de transporte de paciente de uma localidade para ou-
tra.
 
 Empilhamento de até 03 unidades sem necessidade de suporte
adicional – para atendimento de pacientes críticos precisamos de
várias bombas de infusão e o empilhamento neste caso otimiza es-
paço à beira do leito. Em pesquisa de mercado verificamos que
outras empresas oferecem este recurso.
 
 Equipo com sistema needle free – este sistema de injetor  
lateral  é  extremamente  eficiente  para  segurança  do  paciente
atendendo a exigência da RDC-45. Em pesquisa de mercado verifi-
camos que outras empresas oferecem este recurso.
 

 Equipo de segmento de silicone – é importante para dar
mais segurança à infusão não gerando nenhum tipo de memória no
corpo do equipo facilitando assim manutenção de precisão. Em
pesquisa de mercado verificamos que vários fabricantes possuem
estas características.
 
Com efeito, a teor dos elementos dos autos é de observar que de
direcionamento não se trata, assim, é de observar que a contra-
tação limitou-se em buscar a proposta que melhor atenda ao inte-
resse da Administração e assim venha alcançar o objetivo preten-
dido sem prejuízo as partes.
 
(...) 
 
Dispositivo.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, pois ausente seus elementos
autorizadores, não demonstrando a Impetrante o alegado ato coa-
tor a ser combalido pelo judiciário. Sem honorários na orienta-
ção do art. 25 da Lei n. 12016/2009. Custas de lei.

Como visto, os fatos alegados pela Empresa carecem de melhor análise,
a ser promovida pelo setor técnico requisitante dos materiais, não sendo suficiente a
mera alegação de direcionamento, o que não afasta a obrigação da SEMUSA manifestar-
se quanto aos fatos alegado para esclarecer, de forma inequívoca a inexistência de
direcionamento  ou  não  do  objeto  descrito  no  Pregão  de  que  este  julgamento  de
recurso,  encaminhado os autos para posterior Republicação do Edital, o que somente
poderá  ocorrer  após  adoção  das  providencias  decorrentes,  inclusive  quanto  à
impugnação da Empresa Samtronic.

Em  conclusão,  anoto  ter  observado  que  a  Empresa  P.M.H.
Produtos Médicos, tal como a Empresa Samtronic, também havia encaminhado, às
15h05min do dia 03.02.2020, impugnação aos termos do Edital, sem que se
tenha ciência de resposta por parte da Administração.
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Esclareço que aludida impugnação não constava dos autos quando
de seu recebimento pela Equipe conduzida por esta Pregoeira, que assumiu o
processo às 13h55min (hora local) do dia 04.02.2020, ou seja, dia anterior a
abertura  das  propostas,  que  estava  designada  para 09h  (hora  local),  de
05.02.2020 e, considerando as disposições contidas no item 11.1 do Edital c/
c item 11.5 e 11.5.19, a impugnação da empresa P.M.H seria intempestiva e a
Empresa sequer chegou a ofertar proposta ao certame. No entanto, tal fato
não afasta a necessidade de resposta pela Administração, que deve receber
tal impugnação como direito de petição, tal como estatuído no art. 5º da
Constituição Federal. 

Os motivos alegados pela Empresa P.M.H para impugnar o Edital,
apesar de recaírem sobre especificações técnicas dos produtos licitados, não
coincidem com os alegados pela Recorrente (Samtronic), porém, reforçam a
necessidade de que SEMUSA proceda criteriosa análise quanto ao descritivo
dos materiais, apontando quais marcas existentes no mercado estariam aptas
ao edital do instrumento convocatório.

No  entanto,  tenho  que  a  anulação  fase  externa  do  certame
dispensa  manifestação  desta  Pregoeira  sobre  o  tema,  que  também  será
corrigido com a submissão dos pontos objurgados pela Empresa P.M.H à SEMUSA,
antes da republicação do Edital. 

V - DA CONCLUSÃO: 

Ante  ao  exposto,  considerando  a  impossibilidade  da
Administração desvencilhar-se dos princípios que regem sua atuação, mormente
no campo das contratações públicas, em estrita observância aos princípios
descritos  no  caput  do  art.  3º  da  Lei  n.  8.666/93,  em  especial  os  da
legalidade, vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, estando
instruídos  os  autos,  submeto-os  a  Autoridade  competente  para  que,  no
exercício de suas atribuições e, no caso de concordar com a fundamentação
ora  exposta,  promova  a  anulação  da  fase  externa  da  Licitação,  desde  a
Republicação  do  Edital,  divulgada  em  22.01.2020,  visando  restaurar  a
legalidade dos atos praticados no certame. 

A  fim  de  modular Decisão  a  ser exarada por  ocasião  deste
julgamento de Recurso, registro que os vícios que maculam o presente certame
iniciam-se com a ausência de reposta à impugnação da Empresa Recorrente, em
14.11.2019,  o  que acarretou  o  descumprimento do  disposto  no  item  11.1,
11.1.1 do Edital e do §1º do art. 41 da Lei n. 8.666/93, razão pela qual,
deve ser anulada a republicação do Edital, que se deu em  21.01.2020 e os
atos subsequentes. 

9 11.5.  As  impugnações,  recursos  administrativos  e  contrarrazões  de  recursos
tratados  neste Edital  deverão ser  encaminhados ao Pregoeiro da  Superintendência
Municipal  de  Licitações  responsável  pela  condução  do  processo,  o  qual  deverá
receber, analisar e decidi-los, no âmbito de suas competências. 

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. (grifos originais)
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Para correção dos vícios ora relatados, saliento a necessidade
de que a Secretaria Municipal de Saúde, por meio de técnicos habilitados
para tanto, promova manifestação quanto à impugnação da Empresa Recorrente,
conforme documentos de  fls. 951/975 e, na oportunidade, proceda análise a
manifestação também, acerca dos argumentos expendidos pela Empresa  P.H.M,
fls. 1.023/1.026.  

Desta  forma,  deverá  a  Republicação  do  Edital  estar
condicionada à manifestação pontual da Secretaria Municipal de Saúde quanto
a todos pontos contidos nas impugnações acima mencionadas. 

Em tempo, saliento que não passa desapercebida a necessidade
de que a Secretaria Municipal de Saúde promova a correta análise quanto às
especificações técnicas do objeto licitado, tendo em vista as alegações da
Empresa Recorrente quanto à eventual direcionamento dos produtos licitados,
os quais estariam direcionados à marca Fresenius. Apesar da ausência de
comprovação  dos  fatos  alegados  pela  Recorrente,  cumpre  rememorar  que  o
direcionamento dos produtos a marcas ou fabricantes determinados, se não
justificados, configura-se conduta expressamente vedada no §1º do art. 3º da
Lei  n.  8.666/93,  e  sujeita  os  responsáveis  às  sanções  previstas  na
legislação.

Porto Velho, 09 de março de 2020. 

TATIANE MARIANO
Pregoeira - SML
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