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

Processo: 08.00088/2017
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 046/2018
Objeto: Registro  de  preços  para  eventual  Aquisição  de
Equipamentos  Hospitalares  Permanentes,  visando  atender  à
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, conforme disposições
deste Edital e seus anexos.

RESPOSTA A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

I. DO RECEBIMENTO DOS ESCLARECIMENTOS:

Empresa  GE  HEALTHCARE  DO  BRASIL  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  PARA
EQUIPAMENTOS  MÉDICO-HOSPITALARES  LTDA,  por  meio  do  e-mail
Miriam.Bicho@ge.com,  solicitou  esclarecimento  ao  Edital do
Pregão Eletrônico nº. 046/2018, no dia 08 de maio de 2018.

Através do e-mail licitacoes@dcheart.com.br, empresa DC HEART
DESFIBRILADORES E SISTEMAS MÉDICOS LTDA, no dia 30 de abril de
2018, solicitou esclarecimentos quanto ao Pregão Eletrônico n.
046/2016.

A empesa MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, no dia 07
de  maio  de  2018,  por  meio  do  e-mail
bruna.vieira@crlicitar.com.br,  encaminhou  pedido  de
esclarecimento.

Empresa  Dräger  Industria  e  Comércio  Ltda,  solicitou
esclarecimento no dia 08 de maio de 2018, por meio do e-mail
fabiana.barbieri@draeger.com.

II. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os  presentes  pedidos  de  esclarecimentos  não
comportam análise de cabimento ou rigorismos quanto à forma de
apresentação,  porquanto  tem  por  finalidade  aclarar  ponto
obscuro  ou  necessário  a  melhor  compreensão  dos  termos  do
instrumento  convocatório  para  formulação  de  proposta  pelo
licitante interessado, cabendo entretanto a análise relativa a
tempestividade. 

O pedido de esclarecimento deve estar tempestivo
conforme  o  disposto  no  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;”
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Os esclarecimentos que originaram este expediente,
foram encaminhados ao e-mail desta Superintendência Municipal
de Licitações, entre os dias 27.04.2018 a 08.05.2018, com a
disputa  do  Pregão  Eletrônico  nº.  046/2018  marcado  para
10.05.2018.  Diante  da  tempestividade,  somente  o  pedido  da
empresa  Dräger  Industria  e  Comércio  Ltda  encontra-se
intempestivo,  acolho os  demais esclarecimentos,  razões  pelas
quais, passamos a análise de todos incluindo o intempestivo:

I. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS:

A  empresa  GE  HEALTHCARE  DO  BRASIL  COMÉRCIO  E
SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA solicita a
alteração do prazo se entrega previsto no Edital para 60 dias,
justificando  que  trabalham  com  equipamentos  de  origem
importada, bem como questionam se será aceito a Autenticação
digital no referido Pregão.

A  empresa  DC  HEART  DESFIBRILADORES  E  SISTEMAS
MÉDICOS  LTDA,  solicitou a  revisão  da  descrição do  item  11,
Desfibrilador  Esterno  Automático  (DEA),  dispondo:  “O  mais
eficaz nos pós atendimento a uma vítima de PCR, é a gravação
dos dados coletados do paciente a fim de que tais dados possam
ser extraídos, analisados, gerar banco de dados, estatísticas
para um computador, via conexão USB, wifi, porta infravermelho,
ou bluetooth. Solicitamos que permita a transferência de dados
por qualquer um destes citados.”

A  empesa  MAQUET  DO  BRASIL  EQUIPAMENTOS  MÉDICOS
LTDA,  perguntou  se  será  aceito  para  o  item  24  (Ventilador
Pulmonar) Ventilado Invasivo e não invasivo de alto desempenho
para atendimento de pacientes adultos e pediátricos.

A empresa Dräger Industria e Comércio Ltda também
solicitou pedido de esclarecimento quanto ao prazo, solicitando
a prorrogação para 60 dias por ser de origem estrangeira e
dependem de importação.

II. DA ANÁLISE TÉCNICA:

Posto  isto,  considerando  os  quesitos  de  caráter
técnico, encaminhamos os autos a Secretaria Municipal de Saúde
para análise e emissão de Parecer Técnico acerca dos pedidos
esclarecimentos. Assim, passamos as explicações técnicas:

a)  Quanto  a  alteração  do  prazo  para  60  dias,
iniciados após o recebimento da Nota de Empenho:

“O prazo usual dessa secretaria é de 30 dias,
contudo  a  contratada  poderá  solicitar
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prorrogação de prazo ao secretário municipal de
saúde com a devida justificativa.
Assim,  sugerimos  incluir  cláusula  acerca  do
pedido  de  prorrogação  de  prazo  no  edital.”
Ofício n. 1904/DEMAC/SEMUSA/2018

b) Quanto a possibilidade de incluir no Item 11
(Desfibrilador Esterno Automático - DEA) a transmissão de dados
armazenados no equipamento por meio de USB:

“as  configurações  do  portal  são  mínimas,  o
traçado  de  eletrocardiografia  do  aparelho  é
importante para monitorar o paciente em parada
cardiorrespiratória. Sendo Assim destacamos que
a  intenção  é  ter  um  aparelho  que  atenda  de
forma  ampla  o  serviço.  Como  descrito,  a
gravação dos dados coletados do paciente a fim
de  que  tais  dados  possam  ser  extraídos,
analisados, gerar banco de dados, estatísticas
para  um  computador,  via  conexão  USB,  WIFI,
PORTA INFRAVERMELHO, OU BLUETOOTH, sendo assim
concordamos  e  permitimos  a  transferência  de
dados  por  qualquer  um  destes  citados
anteriormente, com a  finalidade  de ampliar a
participação  no  certame.  Sem  prejuízo,  as
possibilidades do salvamento. Bem como para o
processo  licitatório.”  Ofício  n.
1982/DEMAC/SEMUSA/2018

c) Quanto a possibilidade de fornecer para o Item
24 um Ventilador Pulmonar para pacientes adultos e pediátricos
ao invés de para pacientes adultos e neonatal:

“Quanto ao Ventilador Pulmonar, verificamos que
esse não atende neonatos – crianças entre 0 e 29
doas  de  vida  –  e  como  público-alvo  da
Maternidade  são  parturientes  e  neonatos,  se
houver a necessidade de assistir uma criança com
suporte ventilatório essa não será satisfatório”
Ofício n. 1806/DEMAC/SEMUSA/2018

III. DA MANIFESTAÇÃO DA PREGOEIRA

Desta feita, considerando o posicionamento da área
técnica solicitante quanto a inclusão de cláusula que permita a
prorrogação  de  prazo  e  a  modificação  no  Item  11  para
acrescentar o modulo de transmissão por meio de USB, cabendo a
esta Pregoeira manifestar acerca da aceitação da Autenticação
digital. Sendo oportuno consignar que a autenticação digital é
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válida, uma vez que recebe a chancela do tabelião (investido de
poderes),  corroborado  pelo  artigo  19,  II,  da  Constituição
Federal.

Vale ressaltar que o Tribunal de Contas da União
manifestou no Acórdão n. 1784/2016 da Primeira Câmara que: “a
não  aceitação  de  documentos  autenticados  digitalmente  por
cartórios competentes, encaminhados por licitantes, contraria o
disposto art. 32 da Lei 8.666/93, com redação dada pela Lei
8.883/94”.

IV. DA CONCLUSÃO:

Ex  positis,  com  base  nas  razões  de  fato  e  de
direito  acima  desenvolvidas,  recebo  os  pedidos  de
esclarecimentos  interposto,  encaminhando  os  devidos
esclarecimentos do Edital do Pregão Eletrônico nº. 046/2018,
com a consequente alteração do Edital de Licitação conforme
redação sugerida pela Secretaria Municipal de Saúde, em face da
necessidade de ampliar a concorrência e evitar exigências que
possam ser interpretadas como desarrazoadas ou restritivas sem
que  haja  qualquer  justificativa  plausível  para  tanto,  em
atendimento aos Princípios da Legalidade, Vantajosidade, Ampla
Concorrência e outros.

Registre-se que em observância ao que preceitua o
§4º do art. 21 da Lei n. 8.666/93, que a alteração decorrente
desta impugnação será divulgada mediante publicação do Aviso de
Errata  pelos  mesmos  meios  em  que  foi  publicado  o  Aviso  de
Licitação original e reabertos os prazos.

Porto Velho, 09 de maio de 2018.

Janíni França Tibes
Pregoeira/SML
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