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

DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO – DAD

Memorando n° 251/DAD/SEMUSA Porto Velho, 21 de outubro de 2016.

À

CPL/SEMUSA

Ref.: Resposta à Impugnação. REAL DIAGNÓSTICO COM. PROD. EQUIPAMENTOS

LABORATORIAIS LTDA

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):  REAL  DIAGNÓSTICO  COM.  PROD.  EQUIPAMENTOS

LABORATORIAIS LTDA.

Senhor Pregoeiro,

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

questionamentos  realizados  e  elencados  pela  empresa  REAL  DIAGNÓSTICO  COM.

PROD. EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA

1. DOS FATOS E ALEGAÇÕES 

A  empresa  REAL  DIAGNÓSTICO  COM.  PROD.  EQUIPAMENTOS

LABORATORIAIS  interessadas em participares 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  –
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SEMUSA,  a  ser  realizada  no  dia  10.10.16,  interpôs,  tempestivamente,  em 07.10.16,  nos

termos do artigo 41, § 2º da Lei 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 fartos argumentos e contesta as exigências dispostas

nos: 

 Lote 02 – Item 02 e 02;

 Lote 02 – Lote 03;

 Lote 03;

 Lote 08;

 Lote 01 Item 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,

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
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realizados, o edital será republicado e nova data será agendada para a realização do referido

pregão.

5. LOTE 02 – ITEM 01 e 02- QUESTIONAMENTOS 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

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  marca  de

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.
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6. QUESTIONAMENTO COM RELAÇÃO AOS QUANTITATIVOS

6.1 Conforme verificação técnica houve um erro de soma e repetição de itens, como também

foi observado que alguns testes não foram incluso. Portanto serão readequados os Lotes 02-

Bioquímica.

7.  EM RESPOSTA AO PRAZO DE ENTREGA  

O  prazo  de  entrega  será  conforme  descrito  no  edital.  Será  de  30  (  trinta)  dias

consecutivos a contar do recebimento da nota de empenho.

8. QUESTIONAMENTO COM RELAÇÃO AOS REAGENTES

Para os LOTES 02 e 03 não será permitido manipulação de reagentes, pois Todos os reagen-

tes devem vir prontos para uso, não necessitando reconstituição, mistura e nem troca de frascos para

uso, estáveis nas condições mencionadas nas respectivas bulas da mesma marca do equipamento, em

suas embalagens originais, lacrada de fábrica.

9. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade 12 meses, contados a partir da data

de assinatura.  Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/1993.

10. QUESTIONAMENTO COM RELAÇÃO AO TESTE ANTI HBC IGG

Observa-se que houve um equivoco com relação à discriminação do teste solicitado,

pois o solicitado é ANTI HBC-TOTAL, será retificado.

10.1. QUESTIONAMENTO  DO  LOTE  –  03  –  UTILIZAÇÃO  DE  OUTRO

EQUIPAMENTO OU SERVIÇO TERCEIRIZADO

Caso a empresa não possua reagentes para realização de todos os testes poderá a

critério do ganhador do certame: 

 Terceirizar  no  máximo  05(cinco)  dosagens  em  laboratório  idôneo  com
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metodologias iguais ou compatíveis com as exigidas no Edital. 

A  realização  dos  exames  deverá  ser  feita  diariamente,  com  resultados  em

aproximadamente 72 horas (salvo exceções de particularidades não excedendo o prazo de 30

dias para entrega do resultado). Os exames que não poderão ser terceirizados são: ANTI- HIV,

ANTI- HBS, ANTI- HBC-TOTAL E IGM, HBS-AG, ANTI- HCV.

 Ou Utilizar outro equipamento

11. DO QUESTIONAMENTO DO LOTE 08-TESTE DE TROPONINA

O  valor  do  teste  está  correto  conforme  descrito  no  Edital.  Com  relação  ao

oferecimento  no  Lote  03  não  poderá  se  ofertado  em  virtude  destes  testes  serem

centralizados em duas Zonas distintas (LESTE E CENTRO).

11.1. DO QUESTIONAMENTO DO LOTE 01

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).

 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...

11.2. DO QUESTIONAMENTO DO LOTE 01 – ITEM - 02

De acordo com o questionamento sobre o referido item, foi constatado pela assessoria técni-

ca que erroneamente os discriminadores dos flutuantes com opções para diferencial foram digitaliza-

dos em 03 (três) e deverá ser retificada para 05 (cinco) partes. 

12. 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 
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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 Lotes 01, 02, 03.

No  tocante  aos  quantitativos  foram  realizadas  correções  alterando,  excluído  e

acrescentado itens, assim aumentando/diminuindo o numero testes anuais.

Destarte,  faz  saber  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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