
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

Processo: 08.00042/2019
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 093/2019
Objeto: AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  PERMANENTE,  CONTEMPLANDO  EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES E APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO, visando
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Trata-se  de  Julgamento  de  Recurso  Administrativo
interposto pela Empresa  INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n. 90.909.631/0001-10, situada em Porto Alegre
- RS, identificada nesta resposta como Recorrente, a qual se insurge
contra  o  ato  que  Declarou  Vencedora  do  LOTE  04 a  Empresa BH
LABORATORIOS  LTDA  –  EPP,  já  qualificada  nos  autos  e  que  será
identificada doravante como Recorrida, pelos motivos expostos em suas
Razões de Recurso. 

I – Dos requisitos de Admissibilidade

Precipuamente,  antes  de  adentrar  ao  mérito,  necessário
aferir  o  cumprimento  das  formalidades  legais  estabelecidas  para
recebimento  deste  Recurso  Administrativo.  Com  efeito,  o  presente
Recurso  Administrativo  observou  os  requisitos  estabelecidos  na
legislação  e  no  instrumento  convocatório  para  sua  admissibilidade,
tendo manifestado sua intenção de recorrer tempestivamente e em campo
próprio do Sistema. As razões recursais da Recorrente também vieram a
tempo e modo, conforme documentação autuada nas fls. 1.273 a 1.297.

Intimadas a Contrarrazoar os termos do Recurso, as demais
licitantes declinaram do direito, com a ausência de manifestação.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  decido
conhecer  e  analisar  os  termos  do  presente  Recurso,  o  qual  está
divulgado no campo Documentos do Sistema do Licitações-e e no Portal
da Prefeitura de Porto Velho1.

II. Dos fatos

Inicialmente,  visando  contextualizar  os fatos, consigno
que encerrada a disputa normal de preços, o Sistema classificou como
Arrematante  do  LOTE  04  a  empresa  BH  LABORATORIOS  LTDA  –  EPP,  e
conforme  item  6.1  do  Instrumento  Convocatório,  no  dia  29.07.2019,
procedi à convocação das Arrematantes para encaminharem os documentos
exigidos em edital.

1 Link:  https://compras.portovelho.ro.gov.br/Licitacoes/pregao-eletronico-n-0932019sml-

aquisicao-de-material-permanente-contemplando-equipamentos-hospitalares-e-aparelhos-de-ar-

condicionado-com-instalacao/ 
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Posteriormente,  depois  de  analisados  os  Documentos  de
Habilitação  e,  com  fundamento  em  Pareceres  Técnicos,  declarei  a
Empresa BH LABORATORIOS LTDA – EPP vencedora do Lote 04 (CARDIOVERSOR
COM MARCAPASSO E DEA) do Pregão Eletrônico de que trata este Recurso. 

Aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso,
nos termos do inciso XVIII do art. 4º da Lei n. 10.520/20022 e do item
11.2.  do  Edital,  apenas  a  Empresa  INSTRAMED  INDÚSTRIA  MÉDICO
HOSPITALAR LTDA, manifestou-se de forma tempestiva e motivada em campo
próprio do Sistema. Acolhido o Recurso, consignei prazo para envio de
Razões de Recurso, o que também foi atendido pela Recorrente a tempo e
modo (fls. 1.273 a 1.297). 

Intimadas as demais Licitantes para, querendo, apresentar
Contrarrazões, conforme preconiza a legislação, houve o declínio do
direito. 

Sendo  estes  os  fatos  necessários  a  relatar,  passo  à
análise do Recurso. 

III. Das Razões Recursais

A Recorrente pleiteia a reforma da Decisão exarada por
esta Pregoeira, que considerou Habilitada e, por conseguinte Declarou
Vencedora do certame a Empresa Recorrida, pelos motivos que expôs em
suas  razões,  alegando  que  o Cardioversor  proposto  não  atende  ao
solicitado  em  edital,  ferindo  assim  o  princípio  da  vinculação  ao
Instrumento Convocatório.

De início, afirma ser indevida a classificação da proposta
apresentada pela Recorrida, pois o equipamento ofertado da marca CMOS
DRAKE  modelo  VIVO,  não  atende  na  íntegra  as  configurações  mínimas
exigidas em edital, quanto:

· POSSIBILITAR A IMPRESSÃO DOS PARÂMETROS;

· ELETROCARGIGRAMA DE 12 DERIVAÇÕES; 

· BATERIA COM ENGATE RÁPIDO.

Segue  em  suas  razões,  relatando  as  divergências  acima
mencionados  entre  o  manual  do  equipamento  ofertado,  com  as
especificações do produto solicitado em Edital.

Por  estas  razões,  a  Recorrente  sustenta  e  requer  a
reconsideração do ato que declarou a Empresa  BH LABORATORIOS LTDA –
EPP, vencedora do LOTE 04 e, por conseguinte, a desclassificação da

2
 Art. 4º Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as
seguintes regras: 

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
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mesma,  com  fundamento  nos  princípios  do  processo  licitatório,  em
especial Vinculação ao Instrumento Convocatório e Isonomia.

IV. Da decisão da Pregoeira 

Inicialmente, cumpre consignar que apesar do CARDIOVERSOR
COM MARCAPASSO E DEA (Lote 04) da marca CMOS DRAKE modelo VIVO, ter
sido  devidamente  analisado  e  aprovado  pela  Assessoria  Técnica,
considerando que os aspectos tratados nas razões recursais versarem
sobre características específicas do produto ofertado, encaminhamos o
recurso  administrativo  para  ATESP/SAÚDE  para  análise  e  emissão  de
parecer técnico acerca do alegado em vias recursais.

Em  resposta,  a  Assessoria  Técnica  Especializada  em
equipamentos da área da saúde da SML/PVH, emitiu o Parecer Técnico de
fls.  1.308  a  1.311,  cuja  conclusão  foi  no  seguinte  sentido:

“1) POSSIBILITAR A IMPRESSÃO DOS PARÂMETROS
Em que pese o alegado pela Recorrente, quanto ao

desatendimento do disposto em edital, após reanálise
do catálogo apresentado pela atual arrematante, pôde-
se constatar que às alegações no tocante a ausência
do requisito “12 derivações simultâneas” não merece
prosperar, uma vez que o edital do pregão em epígrafe
estabelece  que  o  equipamento  descrito  deverá
viabilizar o “eletrocardiograma com 12 derivações”,
estando devidamente consignada tal característica às
fls.  04  do  catálogo  apresentado  junto  à  proposta
encaminhada quanto no manual disponibilizado no sítio
eletrônico do fabricante.

2) A BATERIA DEVERÁ POSSUIR A CARACTERÍSTICA  ENGATE
RÁPIDO,  PERMITINDO  A  TROCA  PELO  USUÁRIO  SEM  A
NECESSIDADE DE FERRAMENTAS
(…) Após reanálise do manual do equipamento extraído
do  sítio  eletrônico  do  fabricante,  informo  que  os
fatos arguidos pela Recorrente possuem veracidade, a
considerar o consignado em fls. 100 deste manual (…)

À face do exposto, com vista a subsidiar o julgamento
da Sra. Pregoeira a considerar que os fatos arguidos
orbitam  na  esfera  técnica,  com  fundamento  nos
princípios licitatórios e em especial à Vinculação ao
Instrumento  Convocatório,  cientifico  da
impossibilidade  da  aquisição  do  equipamento  CMOS
DRAKE  VIVO ofertado  pela  empresa  licitante  BH
LABORATÓRIOS, pela  ausência de compatibilidade plena
com o equipamento descrito pelo órgão responsável.”
(grifamos)
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Inobstante  a  manifestação  da  Assessoria  Técnica
Especializada – ATESP/SML ser, a priori, tecnicamente suficiente para
atestar  a  incompatibilidade  do  equipamento  ofertado  pela  Empresa
Declarada Vencedora, buscando aclarar de forma inequívoca a questão
encaminhamos o recurso administrativo a Secretaria Municipal de Saúde,
para na condição de Órgão Requisitante, verificar se o CARDIOVERSOR da
CMOS  DRAKE  VIVO  atende  as  características  mínimas  solicitadas  em
edital. 

O  resultado  da  análise  foi  devidamente  consignado  no
Ofício n. 3787/2019/DMAC/GAB/SEMUSA, anexado aos autos nas fls. 1.314,
cujo trecho que interessa transcrevo: 

“Consultando  os  documentos  apresentados  pela
impugnante e os manuais do produto, verificamos que
são procedentes as alegações. Portanto acatamos”

Assim,  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,  considerando  as  manifestações  técnicas
foram  unânimes  quanto  a  incompatibilidade  das  características  do
Equipamento ofertado com as solicitadas no Instrumento Convocatório.
Destacando a resposta da Secretaria Municipal de Saúde, a qual como
requisitante possui o conhecimento técnico da matéria e a competência
para  as  deliberações,  seguindo  assim  a  premissa  que  todas  as
especificações são importantes, não sendo excesso de rigor exigir na
íntegra 100% das especificações editalícias.

Diante  do  recurso  acostado  pela  empresa  INSTRAMED
INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA é forçoso reconhecer que as alegações
estão corretas quanto ao equipamento da CMOS DRAKE VIVO não apresentar
especificações técnicas compatíveis com o solicitado, Declarando em
fase recursal que a licitante BH LABORATORIOS LTDA – EPP não atendeu
aos requisitos editalícios relativo ao produto ofertado.

 
V- DA CONCLUSÃO: 

Ante ao exposto, decido conhecer do Recurso interposto
pela Empresa INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA, por preencher
os  requisitos  de  admissibilidade  e,  no  mérito  DAR  PROVIMENTO,  com
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fulcro  nos  princípios  da  vinculação  ao  instrumento  convocatório,
isonomia e da legalidade, pelos motivos fundamentados nesta Resposta.

Exercendo  juízo  de  retratação  positiva,  modificando  a
decisão anterior com base na manifestação técnica trazida à tona no
recurso,  julgando-o  procedente  para  o  fim  de  anular  o  ato  que
habilitou a empresa  BH LABORATORIOS LTDA – EPP, desclassificando sua
proposta por não ter apresentado todas as características solicitadas
em Edital.

Porto Velho, 16 de setembro de 2019. 

Janíni F. Tibes
Pregoeira - SML
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