
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 e seus
Anexos.

DESPACHO DE ANULAÇÃO 

1. RELATÓRIO

Trata-se  Despacho  de  Anulação  fundamentado  na  resposta  ao
Recurso  Administrativo  interposto  pela  Empresa  SAMTRONIC  INDÚSTRIA  E
COMÉRCIO LIMITADA, em face da Decisão da Pregoeira responsável pela Equipe
de Pregão n. 01, que desclassificou sua Proposta no Pregão em epígrafe. 

2. MÉRITO 

Os autos vieram instruídos para deliberação acerca da Anulação
da fase externa da Licitação, tendo em vista que, após análise das Razões de
Recurso (983/998) e Contrarrazões (fls. 1.005/1.012), a Pregoeira da Equipe
responsável  pela  condução  do  Pregão  manifestou-se  no  sentido  de  ser
necessária a anulação da fase externa do Pregão Eletrônico n., 143/2019,
pelos  motivos  que  expôs  em  sua  Decisão,  em  especial  pela  ausência  de
resposta  à  impugnação  ao  Edital  de  Licitação  encaminhada  pela  Empresa
Recorrente em 14.11.2019 (fls. 951/975). 

De  fato,  compulsando  os  autos,  verifica-se  que  não  houve
resposta  à  aludida  impugnação,  sendo  que  os  motivos  determinantes  para
desclassificação da licitante foram justamente os pontos impugnados. 

A Pregoeira relatou, em sua Decisão, o impedimento legal e
fático de manutenção da fase externa da Licitação, porquanto, ainda que a
SEMUSA analisasse a impugnação, no caso de ser provida e, consequentemente
alteradas  as  especificações  técnicas  do  Edital,  haveria  necessidade  de
republicar o Edital, em homenagem ao disposto no art. 21, §4° da Lei n.
8.666/93. 

Lado outro, no caso de ser mantida as exigências relativas às
especificações técnicas dos produtos, todas as Empresas participantes já
foram  desclassificadas  e,  de  qualquer  forma,  haveria  necessidade  de
republicar o Edital. 

Por fim, a Pregoeira ressaltou ainda a ausência de resposta à
impugnação da Empresa da P.M.H. Produtos Médicos, que teria sido encaminhada
às 15h05 min do dia 03.02.2020, conforme fls. 1.023/1.026. 

Sobre o ponto, sobreleva consignar que, segundo a Pregoeira ue
a impugnação da Empresa P.M.H não constava dos autos, recebidos pela Equipe
de Pregão por ela conduzida às 13h55min (hora local) do dia 04.02.2020, para
continuidade do certame em razão das férias da Pregoeira da Equipe de Pregão
n. 05, responsável pela publicação e republicação do Edital. 
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A  abertura  das  propostas  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 11.5.11, a impugnação da  empresa  P.M.H seria
intempestiva, contudo, no entender da Pregoeira, tal fato não afastaria a
obrigatoriedade de resposta pela Administração, que decorreria do Direito de
Petição estatuído no art. 5º da Constituição Federal. 

De acordo com a Pregoeira, 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 atendimento das exigências
contidas no instrumento convocatório. 

Por fim, a Pregoeira informa que a anulação fase externa do
certame afastaria a possibilidade qualquer alegação futura de nulidade em
razão da ausência de resposta à Empresa P.M.H. 

 
Com relação aos motivos que ensejam a anulação, adoto como

razão de decidir o despacho de Pregoeira, por coadunar com seus fundamentos
fáticos e jurídicos, motivo pelo qual, delibero pela Anulação do Pregão em
epígrafe.

3. CONCLUSÃO

Face ao exposto, adoto como razão de decidir a Resposta ao
Recurso da Pregoeira, inclusive para atendimento ao disposto no inciso IX do
art. 382 da Lei n. 8.666/93 e, com fundamento no caput do art. 49 da Lei n.
8.666/93  e  no  princípio  da  Autotutela,  delibero  pela  Anulação  da  fase
externa  do  Pregão  Eletrônico  n.  143/2019,  deflagrado  no  Processo  n.
02.00107/2019,  a  contar  da  Republicação  do  Edital  em  22.01.2020,  para
restaurar a legalidade dos atos praticados no processo, tendo em vista o
descumprimento dos itens 11.1 e 11.1.1 do Edital e caput do art. 41 da Lei
n. 8.666/93, descumprimentos estes configurados pela ausência de resposta à
impugnação formulada pela Empresa Recorrente em 14.11.2019.

1 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)

2 Art. 38.  O  procedimento  da  licitação  será  iniciado  com  a  abertura  de  processo
administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva,
a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados
oportunamente: 
(...) 
IX - despacho  de  anulação  ou  de  revogação  da  licitação,  quando  for  o  caso,  fundamentado
circunstanciadamente;
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Para correção dos vícios ora relatados, a Secretaria Municipal
de Saúde, por meio de técnicos habilitados para tanto, deverá manifestar-se
quanto  à  impugnação  da  Empresa  Recorrente,  conforme  documentos  de  fls.
951/975 e,  oportunamente,  quanto  aos  argumentos  expendidos  pela  Empresa
P.H.M, fls. 1.023/1.026.  

Em tempo, saliento 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 restritos
à  marca  Fresenius,  salientando-se  que  o  direcionamento  de  licitações  a
marcas ou produtos, de forma injustificada, é conduta vedada na legislação e
sujeita os responsáveis às sanções previstas na legislação.

Por  fim,  determino  à  Pregoeira  que  adote  as  providências
necessárias à publicação do Aviso de Anulação e, transcorridos os prazos
para recurso previstos na alínea “c” do inciso I do art. 109 da Lei n.
8.666/93, remeta-se os autos à SEMUSA, para a prática dos atos decorrentes
desta Decisão.

Porto Velho, 09 de março de 2020.

Thiago dos Santos Tezzari 
Superintendente Municipal de Licitações Interino- SML

Decreto n. 12, de 02.03.2020
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