
                    
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Processo nº. 08.00492/2017
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 010/2017
Objeto: Registro de Preço para eventual e futura Aquisição
de Material de Consumo (Tiras Reagentes com fornecimento
de aparelho Glicosímetro e Lancetas), visando atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

I. DO RECEBIMENTO DO ESCLARECIMENTO:

O  Sr. Adriano  Mazzola,  Coordenador  de  Licitações  da
empresa Accumed Produtos Médicos Hospitalares Ltda, por
meio  do  e-mail  licitacoes@accumed.com.br,  apresentou
esclarecimento  ao  Edital  do  Pregão  Eletrônico  nº.
010/2017, nos 29 dias do mês de agosto do ano de 2017,
anexado aos autos nas fls. 313.

II. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O pedido de esclarecimento deve estar tempestiva conforme
dispõe o Edital nos itens 2.3 do instrumento convocatório:

“2.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo
licitatório em epígrafe deverão ser enviados ao pregoeiro
até 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para
abertura da Sessão Pública, exclusivamente via e-mail para
o endereço pregoes.sml@gmail.com;”

O  esclarecimento,  que  originou  este  expediente,  foi
encaminhado ao e-mail desta Superintendência Municipal de
Licitações, nos dias 29.08.2017, com a disputa do Pregão
Eletrônico nº. 010/2017 marcado para 12.09.2017. Diante da
tempestividade  acolho  a  referida  esclarecimento,  razões
pelas quais, passamos a análise dos fatos:

I. DO PEDIDO:

“Á empresa Accumed Produtos Médico Hospitalares
Ltda,  vem  por  meio  deste  solicitar
esclarecimentos  quanto  aos  lotes  01  e  02
conforme abaixo:
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Lote  01  –  Em  nosso  entendimento,  a  empresa
vencedora  deverá  fornecer  2.215  aparelhos  de
glicemia  e  também  2.215  canetas  lancetadoras
para  uso  das  lancetas.  Está  correto  no
entendimento?
Lote 02 - O total de 20.600 caixas de lancetas
do Lote 02, serão destinadas ao uso das 2.215
canetas  lancetadoras  que  serão  distribuídas?
Está correto no entendimento.”

II. DA ANÁLISE TÉCNICA:

O pedido de esclarecimento foi encaminhado à
Secretaria  Municipal  de  Saúde,  para  analisar  o
questionamento e deliberar acerca do objeto. Como Órgão
requisitante, o mesmo manifestou-se por meio do Ofício n.
300/DESFLC/DAB/GAB/SEMUSA, fls. 316, e Despacho de fls.
340/347, nos seguintes termos:

“… refere  a  empresa  Accumed-Glicomed,  onde  a
mesma  solicita  esclarecimentos  inerentes  aos
Lotes 1 e 2.
Esclarecemos  que  sim,  está  correto  o
entendimento de que a empresa vencedora deverá
fornecer  2.215  aparelhos  de  glicemia  e  2.215
canetas  lancetadoras,  uma  vez  que  o  aparelho
glicosímetro sempre vem em kit acompanhado de
caneta  lancetadora.  Desse  modo,  no  que  tange
Aparelhos Glicosímetros, a entrega é imediata, e
se faz necessário por conta das verificações que
em sua grande maioria se dá para uso individual
de cada Usuário Insulinodependente.
Destarte, as lancetas serão usadas por meio das
canetas  lancetadoras,  o  ideal  é que a caneta
seja compatível com as lancetas, em virtude que
os  usuários  utilizam  para  o  monitoramento
diário.” 

III. DA RESPOSTA:

Prima  facie,  esclareço  que  independentemente
de a Administração solicitar as características mínimas do
bem a ser adquirido, cabe enfatizar os ensinamentos de
Justen Filho, Marçal, que: “Nada poderá ser decidido além
do constante no Edital. A descrição do objeto da licitação
contida no edital não pode deixar margem a qualquer dúvida
nem admite complementação a posteriori. Entre a opção de
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uma descrição sucinta e uma descrição minuciosa, não pode
haver dúvida para a Administração Pública. Tem de escolher
a descrição completa e minuciosa. Certamente, a descrição
deve ser clara. Mas “minúcia” não significa “obscuridade”.
Se a descrição do objeto da licitação não for completa e
perfeita,  haverá  nulidade  […]  São  os  princípios
norteadores  da  licitação  a  “vinculação ao  edital”  e  o
“julgamento objetivo”.”1 

Desta feita, primando pelos princípios e dis-
positivos legais aplicáveis ao feito, bem como o Despacho
da resposta já mencionada da Secretaria Municipal de Saú-
de, setor Técnico e com capacidade técnica para responder
os questionamentos ao Edital de Licitação, DECIDO POR RE-
CEBER O PRESENTE ESCLARECIMENTO.  Informamos ainda que o
edital passará pelas alterações pertinentes, sendo repu-
blicado nos mesmos meios de divulgação.

IV. DA CONCLUSÃO:

Ex positis, com base nas razões de fato e de
direito  acima  desenvolvidas,  recebo  o  pedido  de
esclarecimento  interposto  e  encaminho  os  devidos
esclarecimentos  do  Edital  do  Pregão  Eletrônico  nº.
010/2017, nos termos da legislação pertinente, informando
ainda que o edital  passará pelas alterações pertinentes,
sendo republicado nos mesmos meios de divulgação.

Porto Velho, 18 de outubro de 2017.

Janini França Tibes
Pregoeira/SML

1 Justen Filho, Marçal – Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico, 2ª ed., São Paulo, 
Dialética, ano 2003, p. 217
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