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EXCELENTISSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
– RO. 

 

 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 039/2019/SML/PVH 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 02.00420/2018 
 
 
 
 
OBJETO: Registro de preços para eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) 
ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL 
(EQUIPAMENTOS) INCLUINDO MATERIAIS, REAGENTES E TODOS OS ACESSÓRIOS 
NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE TESTES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, 
IMUNOLOGIA/HORMÔNIO, HEMOSTASIA E URINÁLISE, visando atender às necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, conforme especificações técnicas, unidades e 
quantidades definidas nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, 
observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas. 
 
 
LOTE 01 - BIOQUÍMICA LACEM 
 
 
LOTE 03 - IMUNO/HORMÔNIO LACEM 
 
 
 
 

 A Empresa A. G. D. DE OLIVEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 
63.774.269/0001-45, sediado à Rua Rio Branco, 1391, Bairro Princesa Isabel, Município de Cacoal – 
RO, sociedade devidamente qualificada neste certame, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
039/2019/SML/PVH, vem à presença de V. Sa., apresentar, tempestivamente, o RECURSO CONTRA O 
RESULTADO DO JULGAMENTO que CLASSIFICOU a Empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA 
LABORATORIO E CORRELATOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.086.552/0001-15, quanto a 
FASE DE HABILITAÇÃO das Propostas nos Lotes 1 e 3, para o que expõe e requer o que se segue: 
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1. DOS FATOS 

 A Empresa A. G. D. DE OLIVEIRA EIRELI, é empresa participante do 
certame em tela, tendo apresentado regularmente sua proposta, conforme determina o instrumento 
convocatório e a Lei nº 8.666/93, que rege a modalidade de licitação em questão, ao qual relatamos os 
fatos a seguir. 

A Empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E 
CORRELATOS LTDA, logrou-se vencedora dos referidos LOTES, mas visando transparência dos atos 
praticados neste certame, a Empresa A. G. D. De Oliveira Eireli solicitou via email, cópias da Proposta 
e da Documentação de Habilitação enviada pela empresa ora arrematante, BIOPLASMA PRODUTOS 
PARA LABORATÓRIO, para analise. 

Ocorre, D. Pregoeiro, que o Edital em seu ITEM 10. HABILITAÇÃO, subitem 
10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, alínea 10.4.2., solicita: “Os atestados emitidos por pessoa jurídica 
de direito privado deverão, obrigatoriamente, estar em papel timbrado com identificação e endereço 
da emitente, o nome completo do signatário, estando as informações ali contidas SUJEITAS A 
VERIFICAÇÃO DE SUA VERACIDADE por parte da Administração, conforme disposto no Decreto 
nº9.904 de 17 de julho de 2017”. 

Após analisarmos os contratos enviados pela Empresa BIOPLASMA para o 
Lote I de Bioquimica, arquivo “arcchitect-bioquimica” e para o Lote III de Imunologia/Hormônio, 
arquivo “archtiect-i2000”, identificamos que os referidos contratos não estão COM FIRMA 
RECONHECIDA EM CARTÓRIO. 

Pela nova lei, órgãos públicos de todas as esferas não poderão mais exigir do 
CIDADÃO o reconhecimento de firma, autenticação de cópia de documento, além de apresentação de 
certidão de nascimento, título de eleitor (exceto para votar ou registrar candidatura) e autorização 
com firma reconhecida para viagem de menor se os pais estiverem presentes no embarque. 

Para a dispensa de reconhecimento de firma, O SERVIDOR DEVERÁ 
COMPARAR A ASSINATURA DO CIDADÃO com a firma que consta no documento de identidade. 
Para a dispensa de autenticação de cópia de documento, haverá apenas a comparação entre original e 
cópia, podendo o funcionário atestar a autenticidade. Já a apresentação da certidão de nascimento 
poderá ser substituída por cédula de identidade, título de eleitor, identidade expedida por conselho 
regional de fiscalização profissional, carteira de trabalho, certificado de prestação ou de isenção do 
serviço militar, passaporte ou identidade funcional expedida por órgão público. 

Conforme prevê a Lei 13.726, de 2018, sancionada e publicada no Diário 
Oficial da União em 09/10/18, o fim da obrigação de reconhecimento de firma, dispensa de 
autenticação de cópias e não-exigência de determinados documentos pessoais para o cidadão que lidar 
com órgãos do governo, ou seja, A LEI DISPENSA AO CIDADÃO, E NÃO AS EMPRESAS, o 
reconhecimento de firma e autenticação de copias para lidar com órgãos públicos. Assim sendo, 
para ter validade, o contrato entre empresas privadas a autenticação é necessária. 

Pois bem, D. Pregoeiro, um contrato entre empresas privadas, somente com 
assinatura e sem reconhecimento de firma, é um contrato SEM VALIDADE. 
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Conforme disposto no Chat licitações-e do Banco do Brasil, em 22/08/19, foi 
solicitado à Empresa arrematante, BIOPLASMA que fossem enviados “documento que complemente 
os Atestados de Capacidade técnica, contrato e/ou nota fiscal e/ou empenho”. 

 

22/08/2019
 às 17:49:09 

Senhores licitantes, informamos que os autos ainda encontram-se em análise técnica. 
Ademais, solicitamos das empresas arrematantes, com fundamento no item 8.4 do Edital, 
documento que complemente os Atestados de Capacidade técnica, contrato e/ou nota 
fiscal e/ou empenho. Desta forma, suspendemos o certame até amanhã (dia 
23/08/2019), as 16 horas. Atenciosamente, Janíni França Tibes - Pregoeira. 

 

Pois bem, D. Pregoeiro, na habilitação técnica se incluem os requisitos exigidos pela 
Vigilância Sanitária e outros órgãos competentes, para garantir que os interessados em fornecer seus 
produtos, sejam empresas idôneas, inspecionadas periodicamente e assegurem que a qualidade de seus 
produtos atenda aos requisitos técnicos necessários, compreendendo os documentos, apresentados em 
cópias autenticadas ou em original: 

A Apresentação de pelo menos um atestado(s) e/ou declaração (ões) 
de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovado o desempenho da licitante em 
contrato(s) pertinente e compatível em características e quantidades 
ao do objeto da licitação, conforme delimitado abaixo conforme Art. 2º, 
inciso I e Art. 3º, inciso III da Orientação Técnica nº 
001/2017/GAB/SUPEL de 14/02/2017, DOE/RO nº 46 de 10/03/2017: 

d) Sendo o atestado e/ou declaração emitido por pessoa de direito 
privado deve ter firma do emitente reconhecida em cartório 
competente; o atestado e/ou declaração emitido por pessoa de direito 
público deverá constar órgão, cargo e matrícula do emitente. 
(Orientação Técnica nº 001/2017/GAB/SUPEL de 14/02/2017, 
DOE/RO nº 46 de 10/03/2017 e nº 002/2017/GAP/SUPEL de 
08/03/2017, DOE/RO nº 46 de 10/03/2017).  

e) Na ausência dos dados indicados acima em especial do 
reconhecimento de firma em cartório competente, antecipa-se a 
diligência prevista no art. 43 parágrafo 3° da Lei Federal 8.666/93 
para que sejam encaminhados em conjunto os documentos 
comprobatórios de atendimentos, quais sejam cópias de contratos, 
notas de empenho, acompanhados de editais de licitação, dentre outros. 
Caso não sejam encaminhados, o Pregoeiro os solicitará no decorrer do 
certame para certificar a veracidade das informações e atendimento da 
finalidade do Atestado.  

 



 

OESTEMED COM. E REP. LTDA.-CNPJ. 63.774.269/0001-45 –Inscrição Estadual: 00000000.367974 
Fone/Fax: (69) 3224-5672    E-mail: oestemed1@yahoo.com.br  

Rua Rio Branco, 1391 – Princesa Isabel - CEP.: 78.976-095 – Cacoal – Rondônia 
A.G.D. OLIVEIRA ME 

 

Ademais, D. Pregoeiro, a Empresa BIOPLASMA NÃO apresentou nem enviou 
CÓPIAS DE NOTAS FISCAIS DE FORNECIMENTO PARA A EMPRESA CEACLIN E OS 
CONTRATOS ENVIADOS NÃO POSSUEM RECONHECIMENTO DE FIRMA. 

Após analise dos Contratos de fornecimento, enviados por email, ao qual a 
Empresa arrematante BIOPLASMA possui com a Empresa CEACLIN, arquivos “archtiect-i2000” e 
“arcchitect-bioquimica” verificamos que exitem “inconsistências” nas assinaturas desses contratos, ao 
ser comparada com a assinatura em cartório do seu Sócio-Proprietário, Dr. Élcio Barony de Oliveira. 

Desta forma, D. Pregoeiro, solicitamos que seja feita DILIGÊNCIA para 
averiguar, comparar e dar veracidade à assinatura constante nos contratos enviados nos arquivos 
“archtiect-i2000” e “arcchitect-bioquimica” e que sejam também apresentadas CÓPIAS DE NOTAS 
FISCAIS de fornecimento e serviços prestados da Empresa BIOPLASMA para a Empresa CEACLIN, 
para comprovação do aludido. 

 
Em tempo, D. Pregoeiro, aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no ato convocatório, 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer  
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de 
licitar e de contratar  com o Município, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, 
sem prejuízo das multas previstas  no ato convocatório e no futuro contrato e das demais cominações 
legais; 

 Conforme consta do Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a 
observância do principio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para 
a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 
são correlatos. 

 Com o devido respeito, não há como ignorar que ofensa ao princípio a seguir 
elencados foram feridos:  

principio da impessoalidade: que veda os “apadrinhamentos” aproximando-se, com certeza, do 
“Princípio da Igualdade”, porquanto impõe que o procedimento licitatorio seja destinado a todos os 
interessados, obstacularizando o desenvolvimento de qualquer tipo de favorecimento pessoal. 

Princípio da moralidade: que, sem duvida, confunde-se com o “Principio da Probidade Administrativa” 
elencado posteriormente, que obriga o obvio: licitador e licitantes devem observar uma conduta 
honesta e honrada. 

Princípio da Igualdade, que consta também nos artigos 5 e 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e 
que, em termos de licitação, assegura iguais oportunidades a todos de apresentarem suas propostas 
para, enfim, celebrar um futuro contrato com a Administração Pública . 



 

OESTEMED COM. E REP. LTDA.-CNPJ. 63.774.269/0001-45 –Inscrição Estadual: 00000000.367974 
Fone/Fax: (69) 3224-5672    E-mail: oestemed1@yahoo.com.br  

Rua Rio Branco, 1391 – Princesa Isabel - CEP.: 78.976-095 – Cacoal – Rondônia 
A.G.D. OLIVEIRA ME 

 

 “Assim sendo, o Estatuto veda cláusula no edital que possam desigualar os 
licitantes, favorecendo uns e prejudicando outros, dando azo a uma forma insidiosa de desvio de 
poder, embora corrigível pela própria Administração ou pela via judicial pertinente”  

 “Só existe disputa entre iguais; a luta entre desiguais é farsa” 

Princípio da Publicidade, que, além de princípio geral de Direito Administrativo, é condição de eficácia 
da própria licitação (art.21) e do contrato (art. 61, Parágrafo Único), dos direitos dos envolvidos na 
licitação e do seu amplo controle por parte do povo. 

Princípio da Probidade Administrativa, que aponta, _ numa apreciação do sentido da palavra, oriunda 
do latim – para a boa atuação do administrador público. Apesar de confundir-se a probidade pela 
prática de atos que implicam no prejuízo da Administração, em face da má qualidade gerencial, ao 
contrário da moralidade, que situa-se no campo ético e, em casos extremos, da honestidade. 

 

2. DO PEDIDO 

Pelo exposto, certo da justeza que invariavelmente norteia as decisões exaradas por 
este órgão, empenhados em manter os inafastáveis princípios da boa Administração Pública, requer que 
sejam compreendidos os argumentos aqui consignados para que seja reconsiderados a decisão que 
CLASSIFICOU a Empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA, 
solicitando desta forma a sua DESCLASSIFICAÇÃO para os LOTES 1 E 3. 

 

 Termos em que, 

 Pede e espera deferimento. 

 Cacoal, RO, 09 de Setembro de 2019. 

 

 

 


