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

Processo: 08.00308/2017
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 087/2018
Objeto: Registro de preços  para eventual  AQUISIÇÃO DE  MATERIAIS DE
CONSUMO PELÍCULAS PARA RAIOS-X ANALÓGICO, E CÂMARA LASER, visando
atender  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  –  SEMUSA,  conforme
disposições deste Edital e seus anexos.

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

Trata-se  de  impugnação  formulada  pela  Empresa
UNIVEN  HEALTHCARE  LTDA,  Pessoa  Jurídica  de  Direito  Privado,
inscrita sob o CNPJ/MF n. 09.420.486/0001-91, com endereço na
Rua João Alencar Guimarães, 930, Santa Quitéria, Curitiba – PR,
em face dos termos do Edital de Pregão Eletrônico n. 087/2018,
deflagrado no processo administrativo n. 08.003088/2017, cujo
objeto resumido é a Aquisição de Materiais de consumo Pelíclas
para  Raios-x analógico e Câmara Laser, conforme  descrito no
Edital e seus Anexos. 

II. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O Edital de Licitação dispôs sobre impugnação em
seu item 11, de onde se extrai prazo, forma e local onde deve
ser  protocolada  a  peça  impugnatória,  conforme  transcrito
abaixo: 

“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.
(...)
11.5.  Eventuais  recursos,  contrarrazões  ou
impugnações deverão ser encaminhados ao Pregoeiro da
Superintendência Municipal de Licitações responsável
pelo processo, que deverá receber, analisar e decidir
os recursos e impugnações, que deverão ser remetidos
exclusivamente  para  o  e-mail  pregoes.sml@gmail.com,
respeitados  os  prazos  definidos  em  lei  e  neste
edital.  A  remessa  dos  instrumentos  previstos  neste
item (recursos, contrarrazões ou impugnações), deverá
observar  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.”

Em  análise  aos  documentos  encaminhados  pela
impugnante verifica-se o atendimento dos requisitos previstos
em Edital para seu recebimento, motivo pela qual deverá ser
recebida e analisada. 
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I. DA IMPUGNAÇÃO:

Em síntese a impugnante alega que a exigência da
compatibilidade do LOTE 02 (película para câmara laser) com o
equipamento DRY 5950 KODAK/CARESTREAM, limita a competitividade
no certame, uma vez que impede a participação películas que
atendam a finalidade do Edital, mas são de outros fabricantes.

Aduz  que  a  exigência  das  películas  serem
compatíveis com equipamento da marca CARESTREAM, provavelmente,
é por serem os equipamentos que a instituição possui. Contudo,
pelo  princípio  da  isonomia,  competitividade  e  benefício  do
órgão, solicita a alteração da especificação “COMPATÍVEL COM O
EQUIPAMENTO DRY 5950 KODAK/CARESTREAM” para “IMPRESSORA DRY EM
COMODATO”.

Argumenta ainda, sobre a solicitação de CAIXA com
125 ou 100 películas, que outros fabricantes têm caixas com
quantidade de películas diferentes, por isso solicita que seja
alterado o Edital a solicitação seja pelo total de películas,
permitindo  assim  que  embalagens  maiores  ou  menores  possam
participar do referido certame.

Cita doutrina sobre a restrição de competitividade
e por fim solicita que seja julgada procedente sua impugnação
com a consequente alteração no edital, em respeito ao princípio
da igualdade e competitividade. 

II. DA ANÁLISE:

a) ANÁLISE TÉCNICA – SETOR REQUISITANTE:

Posto  isto,  considerando  os  quesitos  de  caráter
técnico,  encaminhamos a impugnação a Secretaria Municipal de
Saúde, órgão requisitante, para análise e emissão de Parecer
Técnico  acerca  do  alegado.  Assim,  passamos  as  explicações
técnicas:

a) Quanto a solicitação para alterar o LOTE 02, em
vez  de  películas  compatíveis  com  o  equipamento  que  a
Administração  Pública  possui,  seja  solicitado  películas  com
entrega de equipamento em comodato:

“Considerando a impugnação ora apresentada pela
Empresa UNIVEM e a preocupação desta SEMUSA em
estar em conformidade com a Lei 8666 de 21 de
junho de 1993. Citamos:

Art.  14.  Nenhuma  compra  será  feita  sem  a
adequada caracterização de seu objeto (…)
Art.  15.  As  compres,  sempre  que  possível,
deverão:  I-  atender  ao  princípio  da
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padronização, que imponha compatibilidade de
especificações  técnicas  e  de  desempenho,
observadas, quando for o caso, as condições
de manutenção, assistência técnica e garantia
oferecidas;

Pelo exposto entendemos que a impugnação ao lote
02, com relação a alterar a descrição dos itens
01, 02, 03 e 04 no mesmo lote poderá prejudicar
a administração pública uma vez que surgem os
seguintes questionamentos:

- O que será feito com as drys, patrimônio do
município, caso seja aceita a impugnação e a
empresa UNIVEM coloque as da marca que ela
representa?
Os equipamentos referidos na impugnação, dry
view, foram adquiridas co recurso próprio e
de forma licita e fazem parte do patrimônio
do município e se tratam de equipamentos de
alto custo. Serão simplesmente dados baixa e
colocados em desuso
- A empresa fala em economicidade com custo x
benefício  com  comodato  ou  doação  do
equipamento pela empresa?
Será que o valor dos insumos estará realmente
sendo  o  praticado  no  mercado  sem  nenhum
acréscimo pela cedência do equipamento

(…) No tocante, temos a salientar que a troca
dos  equipamentos  não  é  viável  para  a
administração uma vez que os equipamentos, ora
utilizados,  estão  em  perfeito  estado  de
funcionamento e  a troca  sim, por comodato ou
doação, trará prejuízos pois a gestão teria que
se  dispor  de  equipamentos  de  alto  custo  sem
necessidade uma vez que a descrição do objeto
não direciona marca, apenas diz que o objeto tem
que ser compatível com o equipamento da marca
CARESTREAM. Com isso entendemos que não estamos
impossibilitando a competitividade já que mais
de uma empresa pode representar a mesma marca.
Indeferimos o pedido de alteração da descrição.”

b) Quanto a solicitação para alterar a unidade de
medida para película em vez de caixa:

“Quanto a alteração da unidade de medida para
películas e não caixa, consideramos que a SEMUSA
dispõe de impressoras laser modelos 5850 e 5950
da marca Carestream-Kodak, conforme supracitado
e  estes  aparelhos  comportam  somente
caixa/cartucho de 125 películas e caixa/cartucho
de 100 películas, indeferimos a solicitação.”
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b) ANÁLISE DA PREGOEIRA:

Não obstante a manifestação técnica da Secretaria
de  solicitante,  vale  ressaltar  que  o  certame  licitatório
observa os princípios constitucionais da isonomia e a seleção
da  proposta  mais  vantajosa  para  a  administração,  sendo
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos  da  legalidade,  da  impessoalidade,  da  igualdade,  da
probidade administrativa, do julgamento objetivo e dos que lhes
são correlatados.

Desta  forma,  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.

Considerando as alegações da Impugnante, as quais
fazem menção que a descrição pretendida frustram o princípio da
igualdade, haja vista que o solicitado no edital não poderia
ser  atendido  por  marcas  incompatíveis  com  o  equipamento  da
Prefeitura Municipal de Porto Velho, no tocante ao apresentado,
não  deve  prosperar,  não  havendo  razões  para  alteração  do
edital, tendo em vista que as especificações constantes neste,
atendem  às  necessidades  da  Secretaria  Solicitante  e  as
especificações consignadas podem ser atendidas por mais de uma
marcas/fabricantes no mercado, não sendo elas exclusivas de um
único fornecedor.

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 os procedimentos a
serem  realizados  com os  equipamentos solicitados, outrossim,
viabilizou que o maior número de empresas/fabricantes possam
apresentar propostas que atendam às especificações do objeto
pretendido, assim, não requisitou películas exclusivamente da
marca  do  equipamento,  abrangendo  a  solicitação  para
compatíveis, ampliando assim a disputa.

A peça impugnatória ainda, apresenta a solicitação
da autora quanto a alteração na descrição da unidade de medida,
a qual consta no Edital caixa com 125 películas e caixa com 100
películas. Nesse ínterim, não merecem prosperar as alegações da
Impugnante, uma vez estabelecido pelo Setor Solicitante que a
descrição  do  objeto  atende  plenamente  às  necessidades  da
Administração, bem como, conforme supracitado as “impressoras
laser  modelos  5850  e  5950  da  marca  Carestream-Kodak,  (…)
comportam  somente  caixa/cartucho  de  125  películas  e
caixa/cartucho  de  100  películas”,  devendo  que  essa
característica ser mantida.
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III. DA CONCLUSÃO:

Pelo exposto, por tratar-se de questionamentos
estritamente técnico, em consonância com a Manifestação da
Secretaria Municipal de Saúde que concluiu que a impugna-
ção  não deve prosperar, não havendo razões para alteração do
edital, tendo em vista que as especificações constantes neste,
atendem às necessidades da Secretaria Solicitante e as especi-
ficações consignadas podem ser atendidas mantendo a competiti-
vidade no certame, bem como, que a modificação da unidade de
medida impediria o funcionamento correto do equipamento patri-
monio da administração pública, permanecemos com as exigências
editalícias.

Ex  positis,  com  base  nas  razões  de  fato  e  de
direito acima desenvolvidas, DECIDO POR CONHECER DA PRESENTE
IMPUGNAÇÃO, por preencher os requisitos para no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

Porto Velho, 07 de agosto de 2018.

Janíni França Tibes
Pregoeira/SML
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