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Municipal de Licitação  

 

 

 

 

 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 039/2019/SML  - Processo Administrativo nº 

02.00420/2018 

 

 

 

Real Diagnostica Comércio de Produtos e Equipamentos 

Laboratoriais Ltda, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº: 

04.054.617/0001-40, com sede a Rua Padre Moretti, 3076 Bairro Liberdade, 

Porto Velho – Rondônia, por intermédio do seu representante legal que a esta 

subscreve, vêm, tempestivamente e respeitosamente a presença de Vossa 

Senhoria, com amparo no artigo 4º inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, e no item 

11 e seguintes do ato convocatório, apresentar,  as presentes:  

 

RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Contra o ato que declarou vencedora do certame  para os lotes I, III, VI e 

V a empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E 

CORRELATOS LTDA, pelos motivos de fato e fundamentos a seguir expostos: 

 

I – DOS FATOS: 

 

A Prefeitura do Município de Porto Velho, Secretaria Municipal de Saude 

-  através da Superintendência Municipal de Licitação – SML , instaurou 

licitação,  pela modalidade pregão, na forma eletrônica, julgado pelo critério 
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menor preço por lote, para 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 a realização de testes de bioquímica, hematologia, 

imunologia/hormônio, hemostasia e urinálise, visando atender às necessidades 

da Secretaria  Municipal de Saúde – SEMUSA  conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.  

 

A licitação foi dividida em cinco lotes distinto: Lote I Bioquímica; Lote II 

Hematologia; Lote III – Imuno / hormônio; Lote IV – Hemostasia (este exclusivo 

para participação ME/EPP); e Lote V – Urinalise. 

 

A empresa   BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E 

CORRELATOS LTDA    sagrou-se vencedora para os lotes I, III, IV e V.  

 

O edital em seu lote V – Urinalise solicitava equipamento com autonomia para 

200 testes hora, porém o apresentado e aceito pela análise técnica possui 

autonomia inferior a solicitada.  

 

A documentação da empresa vencedora BIOPLASMA PRODUTOS PARA 

LABORATORIO E CORRELATOS LTDA apresenta inconsistência de 

informações nos atestados de capacidade técnica e contrato de comodato 

 

II – DA TEMPESTIVIDADE 

 

A previsão legal para apresentação das presentes Razões Recursais está 

contida no artigo 4º, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, bem como o item 11 e 

seguintes do Edital. A Recorrente, registrado intenção de interposição de 

recurso contra a declaração de vencedora pela empresa BIOPLASMA 

PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA, apresenta assim 

as Razões Recursais dentro do prazo, de modo tempestivo. 
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III – DO MÉRITO 

 

Ao avaliar o descritivo do equipamento apresentado para o Lote V – Urinalise, 

o mesmo não atende a especificação solicitada em edital no termo de 

referência letra “A” solicita:  “AUTONOMIA MINIMA DE 200 TESTES HORA” e 

o equipamento apresentado possui uma autonomia para 120 testes hora. Fato 

este que faz uma grande diferença no processo licitatório já que equipamentos 

conforme a autonomia exigida possui um valor superior. E não tem igualdade 

de participação, uma vez que também poderíamos ter apresentado 

equipamentos de porte menor, portanto, com custo mais baixo, tendo assim 

uma disputa igualitária.  

 

Neste sentido, os licitantes bem como a Administração ficam adstritos aos 

termos estabelecidos no edital bem como suas regras, obedecendo ao 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Assim, a lei 8.666/93 em 

seu artigo 3º e 41:   

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável 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. (grifo nosso) 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

 

Desta forma, as regras tornam-se claras e obrigatórias durante o procedimento, 

tanto para os participantes como para a Administração, pois ao elaborar o 

edital deixa claro os padrões do que deseja obter, bem como as regras e as 

exigências para participação e formulação da proposta, devendo o participante 

respeitar a todas sob pena de desclassificação.  

 

Diante de todo o exposto, por não atender as exigências previstas no Edital e 

no Termo de Referência, com apresentação de equipamento com capacidade 
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inferior ao solicitado, a proposta da empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA 

LABORATORIO E CORRELATOS LTDA, deve ser desclassificada, sob a pena 

de violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da 

isonomia. 

 

Com relação Habilitação Técnica, verifica-se inconsistência de informações  na 

documentação da empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO 

E CORRELATOS LTDA,  a mesma apresentou Atestados de Capacidade 

Técnica, emitidos pela empresa CEACLIN, atestando o fornecimento de 

produtos da marca ABBOTT.   

 

A Pregoeira em fase de diligência solicitou apresentação de Atas, Contratos ou 

Notas fiscais para comprovação dos atestados apresentados pelas empresas 

empresas vencedoras do certame. Ficando a critério da empresa a escolha de 

qual documento enviaria para comprovação.  A empresa em questão remeteu 

contrato de fornecimento com a empresa CEACLIN para os lotes I, III, V. 

Contudo, nos contratos apresentados o mesmo possui inconsistência de 

informações, pois o contrato em seu rodapé sinaliza a data de “vigente a partir 

de 31/01/2018” porém, sua assinatura é realizada em 07/03/2018;  o seguinte  

possui também:  “vigente a partir de 31/01/2018”, porém, sua assinatura 

realizada em 15/03/2018. Já o  referente a Urinalise tem vigência em seu 

rodapé 01/02/2019  e assinatura do mesmo em 10/04/2019.   

 

O atestado de capacidade técnica  datado de 10/12/2018 referente ao contrato 

vigente a partir de 31/01/2018” e assinatura realizada em 07/03/2018 para o 

equipamento CT 4000 E ARCHITECT C 8000  atesta “fornecimento nos 

últimos 12 meses, os quantitativos abaixo específicos.”  (Transcrito do 

atestado que se encontra nos autos – grifo nosso).  

 

Nos causou estranheza a data e a afirmação de fornecimento nos últimos 12 

meses já que a marca Abbott sempre foi representada pela empresa PMH – 

Produtos Médicos Hospitalares - CNPJ 00.740.696/0001-92,  que  tem como 
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endereço a cidade de Brasília,  “sendo  o mesmo endereço da empresa 

BIOPLASMA bem como o mesmo  número de telefone”.    

 

Oportuno seria uma diligencia no sentido de apresentação de notas fiscais de 

emissão de produtos para empresa CEACLIN no período apresentado de 2018 

nos atestados, bem como Nota Fiscal para o atestado emitido em 20/08/2019 

referente a Urinalise. Já que a empresa BIOPLASMA está situada em outro 

estado da federação, e para envio de mercadoria deve ser emitido nota fiscal 

que fica registrado junto a Secretaria de Fazenda do nosso Estado. 

 

No que tange a diligencia,  Marçal Justen Filho leciona: 

“A realização da diligência não é uma simples “faculdade” da 
Administração, a ser exercitada segundo juízo de conveniência 
e oportunidade. A relevância dos interesses envolvidos conduz 
à configuração da diligência como um poder-dever da 
autoridade julgadora. Se houver dúvida ou controvérsia sobre 
fatos relevantes para a decisão, reputando-se insuficiente a 
documentação apresentada, é dever da autoridade julgadora 
adotar as providências apropriadas para esclarecer os fatos. 
Se a dúvida for sanável por meio de diligência será obrigatória 
a sua realização.”(Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de 
Licitação e Contratos Administrativos, 16ª ed, Revista dos 
Tribunais, São Paulo, 2014, pág. 804.) 

 

Portanto, a diligência não está condicionada a autorização prévia no 

instrumento convocatório ou ao pleito do particular, em verdade deve ser 

realizada de ofício visando salvaguardar a Supremacia do Interesse Público, 

todavia, nada impede que haja provocação do interessado para sua realização 

e quando suscitada será obrigatória, exceto se a decisão  for motivada e 

satisfatória que justifique a negativa.  

Para Marçal Justen Filho a ausência de cabimento da diligência ocorrerá em 
duas situações: 

“A primeira consiste na inexistência de dúvida ou controvérsia 
sobre a documentação e os fatos relevantes para a decisão. 
A segunda é a impossibilidade de saneamento de defeito por 
meio da diligência. Em todos os demais casos, será cabível – 
e, por isso obrigatória – a diligência.”(Marçal Justen Filho, 
Comentários à Lei de Licitação e Contratos Administrativos, 
16ª ed, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2014, pág. 805.) 
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Diante de todo exposto necessário se faz uma diligencia para posteriormente 

dar prosseguimento ao processo licitatório.  

 

IV – DO PEDIDO: 

Ante as razões de fato e de mérito expostas, requer-se: 

a) Que seja recebida e provida o presente Recurso, por preencherem os 

pressupostos recursais; 

b) Requer-se, respeitosamente, que a Ilustre Senhora Pregoeira reforme o 

do ato que declarou vencedora para o lote V, uma vez que a empresa 

ofertou equipamento inferior ao solicitado;  

c) Requer-se diligencia com apresentação de notas fiscais de emissão de 

produtos que constam nos atestados de capacidade técnica 

apresentados pela empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA 

LABORATORIO E CORRELATOS LTDA emitidos pelo CEACLIN; 

d) Requer-se, ainda, que caso a Ilustre Senhora Pregoeira decida manter 

sua decisão, instrua os autos e os remeta à autoridade superior para 

que dê provimento ao Recurso Administrativo, a fim de reformar o ato de 

classificação da proposta apresentada pela BIOPLASMA PRODUTOS 

PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA, pelo não atendimento 

as exigências do Edital.  

 

Termos em que, pede e espera deferimento. 

 

Porto Velho, 09 de setembro de 2019 

 

 

Real Diagnostica 

Comercio de Produtos e Equipamentos Laboratoriais Ltda 

Christiane M. S. Sanches 

Rg. 5795793-0  -  CPF 786.874.03968 

Representante Legal 


