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

Processo: 08.00088/2017
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 046/2018
Objeto: 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:

A empresa Rio Medi Comércio Assistência e Representações
Ltda,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.  09.105.835/0001-80,
sediada  na  Rua  Isaura  Parente,  n.  1008,  Bairro  Isaura
Parente,  Rio  Branco-AC,  por  meio  do  e-mail
licitacao@riomedi.com.br, solicitou esclarecimento quanto
ao Edital do Pregão n. 046/2018, no dia 20 de junho de
2018.

II. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O  presente  pedido  de  esclarecimento  não
comporta análise de cabimento ou rigorisms 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;”

O esclarecimento que originou este expediente,
foi encaminhado ao e-mail desta Superintendência Municipal
de Licitações, no dia 20.06.2018, com a disputa do Pregão
Eletrônico nº. 046/2018 marcado para 25.06.2018. Diante da
tempestividade, acolho o esclarecimento, razão pela qual,
passamos a análise:
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III. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS:

A  empresa  Rio  Medi  Comércio  Assistência  e
Representações  Ltda solicita  a  alteração  do  prazo  se
entrega  previsto  no  Edital  para  pelo  menos  60  dias,
justificando que trata de equipamento de alta complexidade
técnica  de  produção  e,  em  muitos  casos  sujeitos  à
importação,  bem  como  questiona  sobre  os  LOTES  07
(CARDIOVERSOR  COM  MARCAPASSO  E  DEA)  e  15  (MONITOR
MULTIPARAMÉTRICO DE SINAIS VITAIS), in verbis:

“CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO E DEA
O Edital solicita:
“apresentação  de  no  mínimo  04  curvas
simultâneas na tela”
“opcionalmente para a leitura de 12 derivações
simultâneas”
“O equipamento deverá ter a possibilidade de
monitorização  em  tempo  real  da  qualidade  da
ressuscitação   cardio   pulmonar   –   RCP,
através  de  feedbacks  áudio  visuais.  Devendo
possibilitar a avaliação quanto a profundidade
e  velocidade  das  compressões.  Estes  dados
devem  ser  armazenados  na  memória  interna  do
equipamento  e  possibilitar  a  transferência
futura para análise. O sensor de feedback de
RCP  deve  ser  reutilizável  ou  descartável  e
acoplado  ou  não  as  pás  externas  adesivas
descartáveis  com  durabilidade  para  no  mínimo
100 utilizações”
Solicitamos  que  o  órgão  analise  a
possibilidade de exclusão de tais exigência do
lote  11(CARDIOVERSOR  COM  MARCAPASSO  E  DEA),
pois em pesquisa realizada constatamos que os
equipamentos  que  atendem  a  tais  exigências,
superam  em  muito  o  preço  estimado  para  o
referido lote.

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE SINAIS VITAIS
(…)  Solicitamos  que  o  órgão  analise  a
possibilidade  de  redução  no  quantitativo  de
acessório por equipamento, haja vista o alto
custo de tais acessórios. Em análise junto ao
fabricante,  constatamos  que  o  custo  com  os
acessórios  solicitados  para  o  lote  05,
ultrapassa R$ 15.000,00, o que somado ao custo
do equipamento inviabiliza o fornecimento pelo
preço estimado para o referido lote.

O Edital solicita para o lote 15:
“RESPIRAÇÃO  –  medição mínima na faixa de 0 a
150  resp./min  (rpm),  através  do  método  de
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impedância torácica”
Solicitamos analisar a possibilidade de aceitar
“RESPIRAÇÃO –  medição mínima na faixa de 5 a
150  resp./min  (rpm),  através  do  método  de
impedância  torácica”,  pois  a  exigência  da
frequência  respiratória  abaixo  de  5  rpm,
estaria apenas restringindo a competitividade
sem uso na prática hospitalar.”

II. DA ANÁLISE TÉCNICA:

Posto  isto,  considerando  os  quesitos  de
caráter técnico, encaminhamos os autos a Assessora Técnica
Especializada da Superintendência Municipal de Licitações
e  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  órgão requisitante,
para análise e emissão de Parecer Técnico acerca do pedido
esclarecimento. Assim, passamos as explicações técnicas:

a) Quanto a alteração do prazo para 60 dias:

Vale ressaltar, que anteriormente a referida
alteração do prazo havia sido solicitada, conforme pedidos
de  esclarecimentos  anexados  ao  Portal  de  Compras  da
Prefeitura de Porto Velho e no Sistema do Licitações-e,
contudo a Secretaria de origem manifestou-se informando:
“O prazo usual dessa secretaria é de 30 dias, contudo a
contratada  poderá  solicitar  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

A  adequação  solicitada  pela  SEMUSA  foi
devidamente atendida, conforme a inclusão do item 15.2 no
Edital, in verbis:

15.2. O prazo para entrega total dos produtos é
de até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar
da data do recebimento de cada Nota de Empenho,
conforme artigo 40 inciso § 4 da lei 8666/93,
podendo  ser  prorrogado  por  igual  período,
mediante justificativa prévia e autorização da
Autoridade Competente.

b) Quanto a  alegação que as características
apresentadas não estariam coerentes com o valor estimado
apresentado  para  o  referido  lote  07(CARDIOVERSOR  COM
MARCAPASSO E DEA):
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“Diante desse cenário, cumpre consignar que, o
Departamento  de  Média  e  Alta  Complexidade
DEMAC/SEMUSA, ao elaborar a descrição constante
no edital, parametrizou as características de
forma  que  estas  estejam  coerentes  com  o
necessário  para  os  procedimentos  a  serem
realizados  com  o  equipamento  solicitado,
outrossim,  viabilizou  que  o  maior  número  de
empresas/fabricantes  possam  apresentar
propostas  que  atendam  às  especificações  do
objeto pretendido.
Deve-se  ressaltar  que  no  que  se  refere  às
aquisições realizadas mediante licitação/pregão
eletrônico,  deve  a  Administração  Pública,  em
observância ao disposto no art. 3º, caput, da
Lei  nº  8.666/93,  garantir  a  igualdade  na
participação  dos  licitantes  e  selecionar  a
proposta  mais  vantajosa,  em  observância  aos
princípios básicos descritos na mencionada lei
(art. 3º, caput e §1º). Destarte, dependendo do
bem que se busca adquirir, pode a Administração
exigir  características  que  melhor  atendam  às
suas necessidades, com base na conveniência e
oportunidade,  sem  causar  qualquer  ofensa  aos
princípios da competitividade, da igualdade e
da economicidade.
Nesse  ínterim,  não  merecem  prosperar  as
alegações da empresa interessada, pois, uma vez
estabelecido  pelo  Setor  Solicitante  que  a
descrição  do  objeto  atende  plenamente  às
necessidades  da  Administração,  bem  como  que
está  em  consonância  com  os  princípios
norteadores  dos  procedimentos  licitatórios,
notadamente  da  isonomia  e  da  seleção  da
proposta mais vantajosa, nos termos do art. 3º
da  Lei  n.º  8666/93,  não  cabendo  aos
particulares  adentrar  na  margem  de
discricionariedade  que  é  concedida  à
Administração  para  que  especifique  as
características  dos  objetos  licitados,  de
acordo com as suas  estritas  necessidades,  as
quais  são  minuciosamente  analisadas  antes  da
elaboração do Termo de Referência.
Pertinente ressalvar que, o valor estimado para
o lote em comento, fora balizado com pesquisa
de  preço  realizada  em  sítios  eletrônicos
especializados e também no mercado local, não
ficando evidenciada a inexequibilidade do valor
apresentado.
Ademais, o acatamento do quanto pleiteado pela
impugnante desvirtuaria o objeto pretendido e
descrito no Termo de Referência.
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Em  suma,  em  homenagem  ao  princípio  da
vinculação,  previsto  no  art.  41  da  Lei
8.666⁄90,  que  tem  como  escopo  vedar  à
Administração  o  descumprimento  das  normas
contidas  no  Edital,  sugiro  que  as
características  apresentadas  devam  ser
mantidas.”  Assessora  Técnica  Especializada  da
SML

c)  Ao LOTE 15 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE
SINAIS VITAIS:

“Em  razão  da  impugnação  ao  item  Monitor
Multiparâmetro, venho solicitar o cancelamento
do item 15.
Tal solicitação  motiva-se pela necessidade de
continuidade dos demais itens ao passo que o
item  em  questão  será  ajustado  será  adquirido
posteriormente.” Gerente de Divisão de Urgência
e Emergência DEMAC/SEMUSA/2018

“No tocante ao apresentado, após manifestação
da gerente da Divisão Solicitante, esta que em
resposta  através  de  e-mail,  optou  pelo
cancelamento  do  lote  15,  para  que  assim  se
proceda as adequações no descritivo do objeto,
diante disso, solicito que se prossiga o feito
com a exclusão do lote em comento.”  Assessora
Técnica Especializada da SML

III. DA CONCLUSÃO:

Desta feita, em consonância com a manifestação
técnica, não merecem prosperar as alegações da Licitante,
quanto ao LOTE 07 (CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO E DEA) uma
vez estabelecido pelo Setor Solicitante que a descrição do
objeto atende plenamente às necessidades da Administração,
bem como que “o valor estimado para o lote em comento,
fora balizado com pesquisa de preço realizada em sítios
eletrônicos especializados e também no mercado local, não
ficando evidenciada a inexequibilidade do valor apresenta-
do.”, bem como, a Secretaria Municipal de Saúde já reali-
zou a alteração do prazo de entrega conforme item 15.2 do
Edital, não sendo possível atender na íntegra a solicita-
ção do licitante.

Não obstante, cumpre consignar ainda que, não
compete  a  Superintendência  Municipal  de  Licitações
deliberar sobre a importância ou predileção dos objetos.
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Por tal motivo, encaminhamos o Ofício n. 619/SML/2018 e e-
mail,  solicitando  análise  e  deliberação  sobre  os
procedimentos legais a serem adotados no presente certame.
E a Secretaria Municipal de Saúde solicitou a “Em razão da
impugnação ao item Monitor Multiparâmetro, venho solicitar
o cancelamento do item 15. Tal solicitação motiva-se pela
necessidade de continuidade dos demais itens ao passo que
o  item  em  questão  será  ajustado  será  adquirido
posteriormente.”

Tendo em vista que a administração pode anular
seus próprios atos, quando eivados de vícios, porque deles
não se originam direitos, e  buscando a observância aos
princípios aplicáveis às licitações, as jurisprudências e
a legislação, primordialmente o  §4º do art. 21 da Lei
8.666/93,  com a manifestação da Secretaria Municipal de
Saúde deliberando o cancelamento do lote 15 haja vista a
incorreção  na  descrição  do  produto  nos  autos  e  a
continuidade do certame a fim de evitar procrastinação dos
demais lotes.

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.
046/2018,  manifestando-me  para  esclarecer  os  pontos
suscitados quanto ao prazo e ao lote 07, conforme motivado
acima, e informamos que o LOTE 15 será cancelado. 

Porto Velho, 21 de junho de 2018.

Janini França Tibes
Pregoeira/SML
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