
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – DMAC

DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO – DAD

Memorando n° 250/DAD/SEMUSA Porto Velho, 21 de outubro de 2016.

À

CPL/SEMUSA

Ref.: Resposta à Impugnação. PMH produtos médicos Hospitalares.

Ementa:

SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 016/2016.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016

PROCESSO Nº: 08.000173000/2015

DATA DA REALIZAÇÃO: 14/10/2016

HORÁRIO: 10 h00min

OBJETO:  AQUISIÇÃO  DE  REAGENTES  COM  CESSÃO  DE  EQUIPAMENTOS  EM

REGIME  DE COMODATO  PARA REALIZAÇÃO  DOS  TESTES  LABORATORIAIS  –

LABORATÓRIOS  CENTRAIS  MUNICIPAL  LACEM,  VISANDO  ATENDER  ÀS

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA.

IMPUGNANTE(s): PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES.

Senhor Pregoeiro,

Ao  cumprimentá-lo,  vimos  através  deste  apresentar  esclarecimentos  quanto  aos

questionamentos  realizados  e  elencados  pela  empresa  PMH  PRODUTOS  MÉDICOS

HOSPITALARES LTDA .

1. DOS FATOS E ALEGAÇÕES 

A empresa  PMH  PRODUTOS  MÉDICOS  HOSPITALARES interessada  em

participar da licitação sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016 destinada à

AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE

COMODATO  PARA  REALIZAÇÃO  DOS  TESTES  LABORATORIAIS  –

LABORATÓRIOS  CENTRAIS  MUNICIPAL  LACEM,  VISANDO  ATENDER  ÀS

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA, a ser realizada

no dia 10.10.16, interpôs, tempestivamente, em 07.10.16, nos termos do artigo 41, § 2º da Lei
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8.666/93, impugnação ao edital da licitação em epígrafe. 

Requer a impugnante a alteração de exigências do edital por entendê-las excessivas e

restritivas à participação de interessados, apontando, em resumo, as seguintes alegações em

anexo. 

2. DA TEMPESTIVIDADE APRECIAÇÃO DO MÉRITO

A mesma  apresentou  pedido  de  impugnação  ao  edital  TEMPESTIVAMENTE,

conforme preceitua o art. 18 do Decreto 5.450/05: "Até dois dias úteis antes da data fixada

para  abertura da sessão pública,  qualquer  pessoa poderá impugnar  o ato convocatório do

pregão, na forma eletrônica".

3. RESUMO DA IMPUGNAÇÃO

Em  resumo,  a  impugnante  traz  fatos  e  argumentos  para  contestar  as  exigências

dispostas nos: 

 Termo do Edital- Item 08 subitens 8.4 a 8.9, Item 18;

 Lote 09 item -01;

 Lote 03 itens 35 e 36;

 Lote 03 item- 01;

 Lotes 05- item 01; 

  Lote 01;

  Lote 02 – Item 01 e 02;

 

4. QUESTIONAMENTOS

 “Uma  vez  que,  ao  se  analisar  os  anexos  disponibilizados,  algumas  questões

necessitam um melhor  entendimento,  a  fim de  se  possibilitar  uma correta  elaboração  de

proposta”.

Assim,  diante  das  razões  de  fato  e  de  direito,  a  equipe  técnica  e  científica  do

laboratório desta secretária conheceram as solicitações de esclarecimento e as responderam,
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bem como conheceram os  pedidos  de  impugnação  e  decidiram por  conceder  provimento

parcial, conforme exposto item a item no decorrer deste documento. Com isso, a realização da

sessão licitatória do Pregão Eletrônico nº 022/2016, agendada inicialmente para 14/10/2016,

foi  SUSPENSA,  para  a  realização  dos  ajustes  necessários.  Tão  logo  os  ajustes  sejam

realizados, o edital será republicado COM AS RETIFICAÇÕES e nova data será agendada

para a realização do referido pregão.

1 – Em resposta a empresa PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 

 

1.2 Anexo II – Termo De Referência – Item -8 –Subitens 8.4 A 8.9 

As empresas participantes dos certames licitatórios voltados para produtos e insumos

laboratoriais, em sua grande maioria, já atuam no ramo há anos, possuindo “know-how” e

conhecimento suficientes. Para comprovação da assessoria técnica e científica instalada na

Capital, deverá ser apresentada a Certidão da Junta Comercial (JUCER). 

A certidão simplificada emitida é um extrato de informações que espelha a situação

atual da empresa de acordo com os atos arquivados. Nela, são relatadas algumas informações

básicas atualizadas, tais como: nome empresarial,  ENDEREÇO DA SEDE (grifo nosso),

CNPJ (se cadastrado na Jucer), DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES (grifo nosso), objeto

social, capital social, sócios e suas respectivas participações no capital social, filiais ativas

(quando existirem), dentre outras.

1.3 – Anexo II-Termo de Referência- item 18- Qualificação Técnica, Requisitos Mínimos.

Os conselhos profissionais  detêm personalidade jurídica de direito público,  sendo

autarquias federais  incumbidas,  legalmente,  do exercício de atividades de polícia sobre as

profissões regulamentadas. Como autarquias, unidades integrantes da Administração Pública

federal  indireta,  possuem  várias  prerrogativas  processuais  e  tributárias  especiais  não

conferidas às pessoas jurídicas de direito privado. 

Frisa-se assim, que por exigência do CREA regional, profissionais que atuam em

Assessoria Técnica (Hardware, peças e manutenções) devem estar registrados e credenciados

no Conselho para correta atuação no campo, legalizando seus atos e tendo o órgão como

fiscalizador. Já a Assessoria Científica (Software, programações, validações, padronizações,

controle  de  qualidade,  entre  outras  atividades)  deverá  ser  realizada  por  profissional
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legalmente habilitado e registrado no Conselho da Classe Profissional para a efetiva execução

das suas atividades laborais  dessa natureza.  A empresa também deverá estar registrada no

Conselho como prestadora deste tipo de serviço. Neste caso, especialmente, nos Conselhos

Regional de Biomedicina e de Farmácia (para farmacêuticos bioquímicos).

De  pórtico,  cumpre  ressaltar  que  os  serviços  objeto  da  presente  licitação  estão

diretamente ligados à manutenção da vida e da saúde de milhares de pessoas atendidas no

município de Porto velho/RO. Por essa razão, constitui uma obrigação do ente público valer-

se de todos os meios disponíveis para contratação de serviços que primem pela qualidade,

segurança e resultados confiáveis. 

Em verdade, é um dever da Administração valer-se de todos os meios necessários à

contratação de prestador de serviço suficientemente qualificado para os fins que se pretende,

por meio de um contrato administrativo Sob o argumento de que a licitação deve primar pela

pelo  princípio  da  ampla  competitividade,  não  pode  a  Administração  Pública  ser

condescendente com o amadorismo e a ineficácia que pode resultar de uma licitação que não

preze por requisitos mínimos de qualificação técnica. 

Sobre o tema O Tribunal de Contas da União, através do Enunciado de Decisão nº

351, assim se posicionou:

 "A proibição  de  cláusulas  ou  condições  restritivas  do  caráter  competitivo  da
licitação não constitui óbice a que a Administração estabeleça os requisitos mínimos
para participação no certame considerados necessários à garantia da execução do
contrato,  à  segurança  e  perfeição  da  obra  ou  do  serviço,  à  regularidade  do
fornecimento ou ao atendimento de qualquer outro interesse público (fundamentação
legal,  art.  3º,  § 1º,  inciso I,  Lei  8.666/1993)." (destaca-se) No caso dos serviços
objeto  da  licitação  aqui  mencionada,  a  confiabilidade  do  resultado  dos  exames
realizados depende não somente da qualificação dos técnicos envolvidos, do respeito
às  normas  técnicas  exigidas  para  sua  execução,  mas,  sobretudo,  da  tecnologia
empregada nos equipamentos utilizados.

1.4 LOTE 09 ITEM 01- Troponina T

De acordo com o questionamento sobre "Troponina T- POINT OF CARE. A despeito

de algumas especificações técnicas dos equipamentos descritos para o teste Troponina T, ficou

constatada  a  pertinência  de  alguns  argumentos  da  Impugnante,  motivo  pelo  qual  será

procedida as mudanças pleiteada pela empresa para não prejudicar a realização dos exames

em quantidade e qualidade. DECIDIMOS CONSIDERAR OS DOIS TIPOS DE TESTE com

as seguintes retificações no termo de referencia : 
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ONDE LÊ: POINT OF CARE TROPONINA T 

LÊ-SE: POINT OF CARE TROPONINA T OU TROPONINA I

1.5 - ANEXO I – LOTE 03 SOROLOGIA E HORMÔNIOS ITENS 35- 36

Com relação aos  pedidos  da empresa  relacionados aos  itens  35 e  36 (Lote  03 –

sorologia/Hormônios), Antes da elaboração do Edital são realizadas pesquisas de mercado,

associando-as  às  rotinas  vivenciadas  no  Laboratório  deste  Município,  vislumbrando  fazer

exigências editalícias e que atendam às necessidades desta Instituição e estejam dentro da

realidade do mercado. 

A equipe técnica e científica do laboratório desta secretária realizou estudos e colheu

informações sobre equipamentos existentes e novos lançamentos na realização de exames que

atendessem às nossas demandas. Cabe esclarecer à impugnante que para a elaboração de um

Edital,  são feitas  inúmeras considerações  para que não haja  restrições  participativas,  bem

como, atender as características mínimas aceitáveis para um bom desempenho de resultados e

praticidade na execução dos exames. Apesar de ser difícil a comercialização e demanda ser

pequena como considerado pela  impugnante,  salienta-se que a  exigência é  justificada por

tratar-se de um exame para atendimento da rotina de trabalho dentro do laboratório. 

Diante do exposto, a assessoria técnica científica do laboratório de análises clínicas,

tem o compromisso em zelar pelo bom andamento na realização dos exames laboratoriais

prezando pela agilidade com qualidade para atender aos pacientes e não aos interesses de

empresas participantes do PE 022/2016. 

E por isso Não haverá o desmembramento dos itens já descrito no referido pregão

para melhor atender as necessidades dessa Instituição e oferece maior qualidade e segurança

para usuários e pacientes,  onde há a  possibilidade de participação de vários  fornecedores

existentes no mercado.  DECIDIMOS MANTER.  Esclarecemos primeiramente que há no

mercado mais de um fabricante/fornecedor de equipamentos com esse perfil descrito no PE

22/2016.

1.6  - ANEXO III- LOTE 01 DA ANÁLISE DO TESTE HORA

Atualmente o Município possui uma Central de Hematologia que realiza todos os

exames de hematologia da zona urbana, atender em média aproximadamente 450 exames dias

realizando mensalmente mais  de nove mil  (9.000.000)  de exames laboratoriais  e  por  isso
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precisa trabalhar com equipamentos robustos que atendam a essa elevada demanda de exames

e ainda com perspectivas para o ano de 2017 de aumento do quantitativo destes exames.

O serviço  de  hematologia  da  Central  Rafael  Vaz e  Silva  é  bastante  atuante  e  já

sinalizou o aumento significativo dos exames de hemograma diário, conforme reunião com a

equipe técnica do laboratório de análises clínicas de hematologia da Central Rafael Vaz e

Silva dois equipamentos de grande porte com capacidade mínima de 80 testes hora supri a

demanda desta Secretária, considerado a produção diária de aproximadamente 450 testes o

que totaliza em um turno de 06 (seis horas) o total de 640 testes por turno. Considerando os

03 (três) turnos diários da Central Rafael Vaz e Silva a velocidade e a capacidade de testes

garante o atendimento da  rotina  diária  atendendo plenamente  as  necessidades  do referido

setor.

Portanto,  DECIDIMOS  ALTERAR o  descritivo  do  equipamento  para  melhor

atender as necessidades dessa Instituição e oferece maior qualidade e segurança para usuários

e  pacientes,  onde há a  possibilidade de participação de  vários  fornecedores  existentes  no

mercado  com  o  compromisso  em  zelar  pelo  bom  andamento  na  realização  dos  exames

laboratoriais prezando pela agilidade com qualidade para atender aos pacientes do Município. 

1.7  - ANEXO III- LOTE 01 DA ANÁLISE DA TECNOLOGIA

Considerando a capacidade de instalação dos equipamentos e a especificação técnica

exigida no edital se faz necessária à exigência de no mínimo duas Tecnologias (Contagem

Óptica e Impedância). A exigência descrita acima não é redundante uma vez que se abre um

leque para outras tecnologias apenas citamos duas, as, mais usadas no mercado, isso não quer

dizer que é apenas essas duas tecnologias, ou seja, foi exemplificativa conforme frisa o edital

se  faz  necessária  à  exigência  de  no  mínimo  duas  Tecnologias  (Contagem  Óptica  e

Impedância). Os nossos dicionários registram a forma ótica como variante de óptica. 

Atualmente, alguns analisadores hematológicos possuem um método adicional para

contagem de  plaquetas.  Trata-se  do  método  óptico  com uso do laser  para  discriminar  as

plaquetas dos eritrócitos, fragmentos de células, macroplaquetas, plaquetas imaturas (PRs),

complexos  imunológicos  e  restos  celulares,  através  da  dispersão  da  luz  (scatter)  e 

fluorescência ou somente scatter. Portanto, é uma questão de interpretação. No entanto, para

que  outras  empresas  que  concorre  ao  certame  não  tenham  o  mesmo  entendimento  do

impugnante o Edital será retificado com inclusão da citometria de fluxo, ótica laser, etc...
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1.8  LOTE 02 –  ITEM 01 

Considerando a capacidade de instalação dos equipamentos e a especificação técnica

exigida no edital de no mínimo 1.000 (hum mil) testes horas, não se faz necessária à exigência de

possuir modo com 400 posições de amostra, uma vez que, o mais importante para o laborató-

rio Municipal Lacem é a capacidade de teste hora. 

Dessa forma, a fim de estabelecer os requisitos caso a caso, conforme a necessidade

do objeto e segundo os princípios e dispositivos norteadores do Direito Administrativo. Urge

ressaltar  que  a  fixação  desses  requisitos  em  nenhuma  hipótese  objetivou  a  restrição  da

participação  de  empresas.  Do  contrário,  pretendeu-se  apenas  a  preservação  do  interesse

público para garantia de serviços que primem pela excelência. 

A despeito  de  algumas  especificações  técnicas  dos  equipamentos  descritos  para

Bioquímica, após consulta a comissão técnica responsável, ficou constatada a pertinência de

alguns argumentos da Impugnante, motivo pelo qual serão procedidas as retificações no Edital

com a seguinte redação:

1. Onde lê: 

 Sistema com módulo de administração de amostra no mínimo 400 posições

para pacientes com carregamento contínuo;

 Bandeja de reagente para 100 posições no mínimo

2. Passa-se a Lê: 

 Sistema com módulo de administração de amostra no mínimo 150 posições

para pacientes com carregamento contínuo e imediato;

 Bandeja de reagente para 60 posições no mínimo com acesso contínuo de

amostra deve apresentar compartilhamento refrigerado.

1.9  LOTE 02 – ITEM 01 e 02- QUESTIONAMENTO DA LICITAÇÃO POR LOTE

Esclarecemos que no segundo lote, a capacidade do equipamento e de menor porte,

justifica-se a alocação destes materiais (reagentes iguais) laboratoriais em lotes por item com

equipamentos  em comodato,  devido  à  existência  de  inúmeras  marcas  de  equipamentos  e

materiais laboratoriais (reagentes), e que a maioria dos equipamentos é fabricada, já com toda
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uma linha de insumos laboratoriais compatíveis, com o intuito de evitar transtornos, com a

aquisição de diversos reagentes. Vale frisar que o exigido é utilizar a mesma apresentação dos

reagentes e equipamentos por item .

Neste contexto, a aquisição do material para realização de exames laboratoriais já

com o equipamento compatível em comodato, tem o intuito a fim de resguardar que haja

compatibilidade dos materiais  laboratoriais  e  equipamentos,  e evitar  gastos desnecessários

para a Administração, evitar que haja itens desertos o que demandaria o lançamento de novo

processo licitatório para os mesmos, facilitação da execução do contrato, bem como a própria

entrega dos mesmos, considerando que só haverá um credor por lote, ao volume de produtos

se tornam maior por credor, o que facilita para a logística da empresa, e como consequência a

entrega em um prazo menor, considerando que a demanda do laboratório Municipal é grande,

e que realiza uma ampla variedade de exames pactuados com o Ministério da Saúde, e que

não pode deixar de atender nenhum tipo de exame pactuado. 

Dessa forma, a fim de estabelecer os requisitos caso a caso, conforme a necessidade

do objeto e segundo os princípios e dispositivos norteadores do Direito Administrativo. Urge

ressaltar  que  a  fixação  desses  requisitos  em  nenhuma  hipótese  objetivou  a  restrição  da

participação  de  empresas.  Do  contrário,  pretendeu-se  apenas  a  preservação  do  interesse

público para garantia de serviços que primem pela excelência. 

Imperioso destacar que o edital exige como requisito equipamento de grande porte

para a Central Rafael Vaz e Silva e de pequeno Porte para ser instalados em outras 05 (cinco)

unidades. Essa medida, sem dúvida, permite que um leque maior de empresas especializadas

do  ramo  possa  concorrer  no  certame.  Inclusive,  com  o  objetivo  de  evitar  entendimento

equivocado que prejudicasse a participação de interessados.

1.10  LOTE  03  –  ITEM  01  -  QUESTIONAMENTO  DA  LICITAÇÃO  -  DA

DISCRIMINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

A despeito  de  algumas  especificações  técnicas  dos  equipamentos  descritos  para,

Imunologia e Hormônios, após consulta a comissão técnica responsável, ficou constatada a

pertinência  de  alguns  argumentos  da  Impugnante,  motivo  pelo  qual  serão  procedidas  as

seguintes retificações: 

Lote – 3-  item 1 passa a apresentar a seguinte redação: 

Os equipamentos a serem disponibilizados deverão dispor de tecnologia avançada
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para realização dos exames de analises e patologia clínica, abaixo relacionada: 

1) EQUIPAMENTO  AUTOMATIZADO  PARA  A  REALIZAÇÃO  DE  ENSAIOS

UTILIZANDO  A TECNOLOGIA DE  ELETRO  QUIMIOLUMINESCÊNCIA OU

QUIMIOLUMINESCÊNCIA  EM  COMBINAÇÃO  COM  MICROPARTÍCULAS

MAGNÉTICAS. 

2) Idênticos; Modo de operação por acesso randômico analise por lote e também analise

por prioridade –urgências(STAT).

3)  Carregamento de amostras de no mínimo 100 tubos primários, principalmente, que

possa ser aberto para vários tamanhos de tubos em racks de  05 á 10 amostras no

mínimo cada e recarregamento contínuo de racks. 

4) E utilize ponteiras descartáveis ou lavagem de ponteiras interna (probe). 

5) Carregamento de reagentes de no mínimo 20 a 25 posições (trilhos) disponíveis que

permita no mínimo 2.000 determinações;

6) Que possua recarregamento contínuo, apresente área de resfriamento dos reagentes e

apresente um re-suspenssor de  partículas  magnéticas. 

7)  Os módulos de reagentes deverão conter calibradores e reagentes para a realização

dos ensaios fornecidos prontos para uso. 

8) Que apresente reagentes com solução de micropartículas magnetizadas.  

9) E utilize cubetas  descartáveis.;

10) Calibração  com  estabilidade  das  curvas  de  calibração,  com  procedimento  de

“calibração de curva”, de forma a serem necessários de 2 a 3 pontos para a calibração

do teste, apresente também testes com “compartilhamento” da curva de calibração do

mesmo lote. 

11) Deverá apresentar tecnologia de Detecção de coágulos, bolhas ou fibrinas;  Uso de

ponteiras  descartáveis  ou lavagem de ponteiras interna (probe) para  amostras;  

12) Código  de  barras  para  amostras  e  reagentes;  Identificação  e  controle  total  dos

reagentes por rádio frequência; Checagem contínua de reagentes líquidos; Cubetas de

amostras individuais;

13)  Protocolo de diluição variável (por ensaio ou paciente);  

14) Possibilidade de  conversão  das  Unidades  dos  testes; 

15) Diluição  automática  de  amostras  de  alta  titularidade; 

16)  Realização automática de outro ensaio em função do resultado do teste; 

17) Completa rastreabilidade  dos  resultados  (rastreando  no  mínimo:  kit  utilizado,
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data/hora,  curva  de  calibração,  “erros  detectados”,  dados  do paciente  e  dados  da

unidade  que  enviou  a  amostra); 

18)  Incubação  constante  a temperatura de no mínimo 36 ºC; 

19) Operação  a  temperatura  ambiente  entre  15  e  30  ºC;  Software  para  Controle  de

Qualidade e Possibilidade de acesso remoto para serviços; 

20)  Com equipamentos  de informática compatível  com as tecnologias  atuais,  monitor

com tela colorida e com toque de tela Touch Screen.

21)  Permitir  Interfaceamento  com Conexão  bidirecional  para  um servidor  (protocolo

ASTM). Dimensões: no mínimo de  largura:  150  cm,  com  mínimo  de  altura:  150

cm  e  mínimo  de Profundidade:  90  cm.  

22) O  equipamento  deverá  possuir  impressora integrada  ou  externa  (matricial/jato  de

tinta),  sendo  que  tanto  a impressora quanto o computador e os acessórios e papéis

utilizados deverão  ser  fornecidos  pela  empresa. 

23)  O equipamento  deve  vir acompanhados de “no break” com autonomia de no mínimo

uma hora. Este deverá permanecer no laboratório até o término da concessão.

24)  É obrigatório informar  na  proposta  o  volume  individual  de  reagente contido em

cada frasco e a quantidade de frascos. Apresentar tabela informando o nº de testes

realizados x reagentes. 

25) A empresa deverá ser responsável por  todo  material  para  instalação,  manutenção  e

assistência  técnica  científica,  bem  como  todas  as  peças  descartáveis,  controles,

calibradores e papéis de impressão necessários a realização dos  testes.  

26) Os equipamentos devem ser novos e de primeiro uso;

27) Certificado de Boas Práticas de fabricação.  

28) Registro no Ministério da Saúde / ANVISA.  

29) EQUIPAMENTOS  E  OS  REAGENTES  TÊM  QUE SER DA MESMA MARCA.

Entenda-se  TESTE  como  todo  o  conjunto  de  reagente,  materiais,  insumos,

consumíveis e demais itens inerentes a boa execução da análise.  Assim, para cada

TESTE contratado deverá ser entregue todo o material para a sua realização.

1.10.2  QUESTIONAMENTO  DA  LICITAÇÃO  -  DA  DISCRIMINAÇÃO  DOS

EQUIPAMENTOS  DO  LOTE 05- MICROBIOLOGIA 

A despeito de algumas especificações técnicas dos equipamentos descritos para, de

Microbiologia, após consulta a comissão técnica responsável, ficou constatada a pertinência

de  alguns  argumentos  da  Impugnante,  motivo  pelo  qual  serão  procedidas  as  seguintes
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retificações: 

Considerando a capacidade de instalação dos equipamentos e a especificação técnica

exigida no edital  se faz necessária à retificação da exigência, uma vez que HÁ no mercado

mundial 03 fabricantes que atende o certame, portanto, as marcas existentes no mercado não

possuem igual qualidade. Para a disputa do certame. Portanto, para melhor competitividade do

certame, serão realizadas algumas modificações no referido Edital.

DA CONCLUSÃO 

Ante o exposto, proponho o recebimento da impugnação interposta, considerando ter

sido apresentada de forma tempestiva, para no mérito CONCEDER-LHE provimento Parcial,

em face de sua procedência quanto aos pontos apresentados, e consequentemente alterar os

termos do Edital do Pregão Eletrônico 022/2016. 

Por fim, ressalta-se que tendo em vista o ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO,

será designada nova data para a realização do pregão,

Pelo tanto quanto exposto, há aceitabilidade Parcial com relação ao provimento da

impugnação, julgando-se procedente a afirmação adstrita na peça impugnatória no tocante a

apresentação  acima  justificada,  assim,  foi  inserido  nos  Lote  01,  02,  03  retificações  para

melhor competitividade do certame. No tocante verificamos que os quantitativos estavam em

desacordo  com a  necessidade  do  certame,  para  isto  serão  realizadas  correções  alterando,

excluído e acrescentado itens, assim aumentando e diminuindo os testes anuais.

Destarte,  que tais  informações foram adequadas, havendo assim a necessidade de

republicação do Edital nos termos da legislação vigente, por julgar procedentes os pedidos das

empresas  impugnantes  quanto  aos  questionamentos  apresentados  e  julgados  parcialmente

procedentes, tão somente. 

Sem mais, subscrevo-me.

CREUZMAN ARSOLINO COSTA

CHEFE DA DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO
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