
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

Processo: 02.00420/2018
Pregão Eletrônico n. 039/2019/SML/PVH
Sistema de Registro de Preço n. 014/2019
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.

RELATÓRIO DE RESULTADO DE ANÁLISE DE PROPOSTA
E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

LOTES I e III

Em face da necessidade de manter transparência aos atos
praticados  no  Pregão  Eletrônico  em  referência,  elaboro  o  presente
expediente, contendo o resumo da análise e julgamento das Propostas e
Documentos de Habilitação das Empresas Arrematantes dos Lotes 01 e 03
licitados neste Pregão.

1. Da  inabilitação  da  Empresa  BIOPLASMA  PRODUTOS  PARA  LABORATORIO  E
CORRELATOS LTDA

Prima facie consignar, que após diligência promovida pela
Equipe de Licitação responsável pela condução deste certame, a fim de
subsidiar a decisão desta Pregoeira acerca das denúncias trazidas em sede
de  Recurso,  conforme  Relatório  de  Diligências  (Fls.  1.904/1.024)  e
Julgamento de Recurso Administrativo (fls. 1.930/1.960), permaneceram os
indícios  de  irregularidade  nos  Atestados  de  Capacidade  Técnica
apresentados  pela  empresa  BIOPLASMA  PRODUTOS  PARA  LABORATORIO  E
CORRELATOS LTDA para fins de habilitação.

Ante  ao  exposto,  face  aos  argumentos  expedidos  pelas
Recorrentes e analisadas as Contrarrazões encaminhadas, exercendo juízo
de  retratação  positiva,  modificamos  a  decisão  anterior  com  base  na
manifestação trazida à tona no recurso e a conclusão das diligências
realizadas,  julgando-o  procedente  para  o  fim  de  anular  o  ato  que
habilitou  a  empresa  BIOPLASMA  PRODUTOS  PARA  LABORATORIO  E  CORRELATOS
LTDA, inabilitando por ter apresentado Atestado de Capacidade Técnica em
desacordo  com  o  exigido  pelo  Instrumento  Convocatório,  motivadamente
externado e fundamentado no Julgamento de Recurso Administrativo (fls.
1.930/1.960) e acompanhado pela Decisão Hierárquica (Fls. 1.970/1.971)
devidamente disponibilizados neste Sistema e no Portal de Compras desta
Prefeitura.

2. Do andamento do certame

Após a inabilitação da empresa BIOPLASMA, no dia 13.11.2019,
realizei  o  retorno  de  fases  no  Sistema,  para  que  fosse  possível  a
convocação  das  Licitantes  remanescentes,  observada  a  ordem  de
classificação e inafastável necessidade de conclusão do feito.
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Assim sendo, a Arrematante do LOTE 01 (BIOQUÍMICA), empresa
LABINBRAZ  COMERCIAL  LTDA, CNPJ:  73.008.682/0001-52,  encaminhou  os
documentos tempestivamente (Fls. 2.175/2.307), bem como, a Arrematante do
LOTE 03 (IMUNO/HORMÔNIO), empresa A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, CNPJ:
63.774.269/0001-45, após solicitar a prorrogação prevista no item 6.2 do
Edital,  encaminhou  tempestivamente  a  documentação  (Fls.  2.310/2.639  e
2.650/2.683),  conforme  será  relatado  neste  RELATÓRIO  DE  RESULTADO  DE
ANÁLISE DE PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – LOTES 01 e 03.

Quanto aos Lotes 04 (HEMOSTASIA) e 05 (URINÁLISE), cumpre
informar  que  restou  fracassada  a  Licitação,  porquanto,  após  a
inabilitação da Empresa BIOPLASMA (1ª classificada no lote), não havia
proposta cadastrada para o Lote 04 e a licitante convocada remanescente
do Lote 05, declinou do envio da documentação alegando impossibilidade de
alcançar o valor divulgado no edital, razão pela qual foi desclassificada
com fundamento no item 8.2, III do instrumento convocatório. 

3. Da aceitação do valor ofertado

Com relação aos valores globais e unitários ofertados para
os Lotes, observo que não há preços superiores aos estimados nos autos
pela Secretaria Municipal de Saúde, que adotou a Tabela de Procedimentos,
Órteses e Próteses do Ministério da Saúde, SIGTAP/SUS, os quais foram
divulgados no item 7 do Termo de Referência (Anexo II do Edital) para
ciência das interessadas.

Ante ao exposto, analisando as condições estabelecidas no
Edital quanto à aceitabilidade dos preços, observa-se que as Licitantes
atenderam ao  item 8.1.1 do instrumento convocatório que dispõe que  “Os
preços UNITÁRIOS e totais referidos no item 8.1, deverão, evidentemente,
estar compatíveis aos valores máximos estimados para cada Lote, descritos
no item 7 do Termo de Referência, Anexo II deste Edital”.

Outrossim,  destaca-se  apesar  do  valor  está  inferior  ao
estimado decidi solicitar que as Arrematantes analisassem a possibilidade
de  redução  do  valor  total  proposta  na  tentativa  de  igualar  o  valor
apresentado pela empresa inabilitada nos lotes 01 e 03. Desta forma, com
fundamento no item 5.2.9 do Instrumento Convocatório, solicitamos que a
Arrematante encaminhasse nova proposta ajustada, sendo recebido no dia
02.12.2019 e anexada as fls. 2.814/2.825 (LOTE 03) e 2.827/2.840 (LOTE
01).

Encerrada as etapas de lance e adequações, as propostas
encerraram conforme valores abaixo consignados:

LOTE ESTIMADO PROPOSTA ESTIMADO
- PROPOSTA

1 R$ 1.877.617,20 R$ 740.310,60 R$ 1.137.306,60

2 R$ 418.678,84 R$ 277.015,68 R$ 141.563,16

3 R$ 3.943.900,92 R$ 1.733.463,84 R$ 2.210.437,08

4 R$ 25.427,16 R$ 0,00 R$ 0,00

5 R$ 342.412,80 R$ 0,00 R$ 0,00
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TOTAL R$ 6.607.936,92 R$ 2.750.790,12 -

TOTAIS
(Excluindo
Lotes 04
e 05)

R$ 6.240.096,96 R$ 2.750.790,12 R$ 3.489.306,84

Isto  posto,  os  preços  ofertados  devem  ser  aceitos  em
observância às disposições contidas no Edital e em homenagem ao princípio
da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade. 

1.2. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Com relação às formalidades, os documentos de habilitação
encaminhados  pela  Arrematante  foram  autuados  nas  fls.  2.175/2.307
(LABINBRAZ COMERCIAL LTDA) e 2.310/2.639 e 2.650/2.683 (A G D DE OLIVEIRA
EIRELI EPP) e estão detalhados abaixo: 

ANÁLISE FORMAL DA DOCUMENTAÇÃO

PROPOSTA E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS A N/A
LABINBRAZ

(FLS)

A G D

(FLS)
6.3. A empresa arrematante deverá enviar a
proposta de preços ajustada ao lance final,
de acordo com as especificações técnicas do
objeto ofertado constantes nos Anexos I e II
deste Edital, sob pena de responsabilização
administrativa (advertência, multa, suspen-
são do direito de licitar e/ou declaração de
inidoneidade).

X 2.182/2.194 2.315/2.325

7. AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR JUNTO COM

A PROPOSTA DE PREÇOS
A N/A

LABINBRAZ

(FLS)

A G D

(FLS)

7.1. Declaração de Elaboração Independente de
Proposta (Anexo III deste Edital), confeccio-
nado em papel timbrado da empresa e obrigato-
riamente assinada pelo seu representante le-
gal ou mandatário. SOB PENA DE DESCLASSIFICA-
ÇÃO.

X 2.198 2.326

7.2. A Contratada deverá apresentar cópia do
Registro da ANVISA dos equipamentos/insumos
entregues junto com a proposta comercial.

X 2.199/2.247 2.562/2.629

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

SICAF e/ou SISCAF A N/A
LABINBRAZ

(FLS)

A G D

(FLS)
10.1. A documentação de habilitação da lici-
tante poderá ser substituída pelo Sistema de
Cadastramento  de  Fornecedores  (SICAF)  e/ou
pelo Sistema de Cadastro de Fornecedores do
Município de Porto Velho (SISCAF), nos docu-
mentos por eles abrangidos.

X 2.248/2.249 -

10.1.1. O Pregoeiro ou Equipe de Apoio, pode-
rá efetuar consulta online no Sistema de Ca-
dastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em
relação à habilitação jurídica, à regularida-
de fiscal e trabalhista e à qualificação eco-
nômico-financeira da licitante.

X 2.645 2.646

DECLARAÇÕES A N/A
LABINBRAZ

(FLS)

A G D

(FLS)
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10.1.4.1.  Declaração  de  superveniência  de
fato impeditivo de habilitação, conforme mo-
delo constante no Anexo IV deste Edital.

X 2.251 2.327

10.1.4.2. Declaração quanto ao cumprimento às
normas relativas ao trabalho de menores, con-
forme modelo constante no Anexo V deste Edi-
tal.

X 2.252 2.328

10.1.4.3. Declaração APENAS PARA MICROEMPRE-
SAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, conforme Mo-
delo do Anexo VI do Edital.

X - -

10.HABILITAÇÃO JURIDICA A N/A
LABINBRAZ

(FLS)

A G D

(FLS)
a) Registro comercial, no caso de empresa in-
dividual, através da certidão da Junta Comer-
cial;

X - 2.329/2.332

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato so-
cial em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso
de Sociedades por ações, acompanhado de docu-
mento de eleição de seus administradores. No
caso de alterações será admitido o estatuto
ou o contrato consolidado;

X 2.253/2.255 2.329/2.332

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA A N/A
LABINBRAZ

(FLS)

A G D

(FLS)
a) Prova de Inscrição no Cadastro de Contri-
buintes Municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratu-
al (ALVARÁ ou FAC);

X 2.262/2.267 2.334

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas – CNPJ;

X 2.268 2.337

c) Prova de regularidade para com a Fazenda
Estadual, mediante apresentação de Certidão
Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, ex-
pedida pela secretaria de Estado da Fazenda,
do domicílio ou sede da proponente;

X 2.269/2.270 2.338

d) Prova de regularidade para com a Fazenda
Municipal, mediante apresentação de Certidão
Negativa  de  Tributos  Municipais,  expedida
pela Secretaria Municipal da Fazenda, do do-
micílio ou sede da proponente;

X 2.271/2.272 2.339

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), de-
monstrando  situação  regular  no  cumprimento
dos encargos sociais instituídos por lei;

X 2.273 2.340

f) Prova de regularidade para com a Fazenda
Federal, mediante apresentação da certidão de
débitos relativos a tributos federais e à Di-
vida Ativa de União, abrangidas as contribui-
ções sociais previstas nas alíneas “a” a “d”
do parágrafo único doart. 11 da Lei n. 8.212,
de  24.07.1991  (Seguridade  social  –  INSS),
dentro do período de validade;

X 2.274 2.341

g) Prova de inexistência de Débitos Traba-
lhistas, mediante a apresentação de certidão
negativa fornecida pelo órgão competente, nos
termos  do  Título  VIIA  da  Consolidação  das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
no 5.452, de 1º de maio de 1943;

X 2.275 2.342

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA A N/A
LABINBRAZ

(FLS)

A G D

(FLS)

10.4.1. A licitante deverá, para fins de com-
provação de aptidão para desempenho de ativi-
dade pertinente e compatível em característi-
cas quantidades e prazos com o objeto da li-
citação,  apresentar  Atestado  de  Capacidade

X 2.276/2.283 2.343
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Técnica, fornecido por pessoa jurídica de di-
reito público ou privado, declarando que a
licitante já forneceu, a contento, serviço em
quantidade compatível – 40% do total do LOTE
(comodato ou aluguel de equipamentos com for-
necimento de insumos) por período de no míni-
mo 3 meses consecutivos.
10.4.3.  Comprovação  de  disponibilidade  de
Responsável Técnico, mediante apresentação de
Declaração  formal  emitida  pela  Licitante,
protocolada na data prevista para entrega da
proposta, indicando Profissional detentor de
Registro  de  Responsabilidade  Técnica  pelos
serviços objeto da contratação, no caso de
sagrar-se vencedora do certame, o qual deverá
atender às normas pertinentes à execução dos
serviços objeto desta Licitação. Na aludida
Declaração deverão constar todos os dados do
Profissional indicado, tais como: nome, Tele-
fone, e-mail, e número de registro no Conse-
lho de Classe competente.

X 2.284/2.290 2.430/2.432

10.4.3.1. Declaração de anuência, por meio da
qual o profissional indicado assuma a respon-
sabilidade técnica pelo serviço licitado ou o
compromisso de integrar o quadro técnico da
empresa, no caso do objeto contratual vir a
ser a esta adjudicado.

X 2.291/2.292 2.429

10.4.5. Caso a licitante entenda necessário
para fins de elaboração de sua proposta, po-
derá realizar VISITA TÉCNICA ao local de ins-
talação dos equipamentos e execução do con-
trato objeto deste edital, bem como junto a
equipe de tecnologia da informação da CMTI, a
fim de conhecer as condições do local, se in-
teirar cuidadosamente da infraestrutura, es-
paço físico, retirar dúvidas acerca do inter-
faceamento dos equipamentos ofertados, a tec-
nologia do software dos laboratórios, cabea-
mento lógico/elétrico das unidades, conforme
itens 4 e 5.1 do Termo de Referência (Anexo
II deste Edital).

X 2.287/2.288 2.434/2.435

10.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA A N/A
LABINBRAZ

(FLS)

A G D

(FLS)
10.5.1. As Licitantes, terão que apresentar
Balanço Patrimonial e Demonstrações Financei-
ras do último exercício social já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, que comprove a
boa  situação  financeira  da  empresa,  vedada
sua substituição por Balancetes ou Balanços
provisórios, tais documentos terão que obede-
cer aos requisitos formais de elaboração es-
tabelecidos em lei e os indicados pela Ciên-
cia Contábil e deverão conter a assinatura do
administrador da firma e do contabilista, de-
vidamente registrado no conselho Regional de
Contabilidade;

X 2.293/2.305 2.436/2.440

10.5.8. Certidão negativa de falência ou re-
cuperação judicial, expedida pelo distribui-
dor da sede do licitante dentro do prazo de
validade previsto na própria certidão, ou na
omissão desta, expedida a menos de 90 (noven-
ta) dias contados da data da sua emissão.

X 2.306 2.441

1.3.  DA  REGULARIDADE  E  ACEITABILIDADE  DOS  DOCUMENTOS  DE  HABILITAÇÃO
APRESENTADOS
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Conforme  demonstrado  acima,  houve  envio  de  todos  os
documentos exigidos no Edital de Licitação. Acerca da regularidade e,
portanto, aceitabilidade da documentação apresentada, destaco que foram
procedidas  as  análises  pertinentes,  cuja  conclusão  foi  no  seguinte
sentido: 

A  Equipe  de  Apoio  de  Pregão  promoveu  a  conferência  e
certificação  online  das Certidões. Também houve consultas relativas à
eventual  impedimento  de  participar  de  Licitações  ou  Contratar  com  a
Administração  Pública.  Não  foram  encontrados  óbices  nesse  sentido,
estando às consultas promovidas junto ao SICAF e ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, nas fls. 2.640/2.643. E ainda, foi
realizada  consulta  junto  ao  Sistema  de  Gerenciamento  de  Pessoal  da
Prefeitura Municipal de Porto Velho constatando que as Arrematantes não
possuem vínculo com a administração direta do Município de Porto Velho,
fls. 2.812.

Acerca  da  Habilitação  Jurídica,  à  luz  das  exigências
contidas  em  Edital,  verifico  que  foram  remetidos  os  documentos
necessários ao atendimento ao disposto no item 10.2., bem como quanto à
Regularidade Fiscal e Trabalhista exigida no item 10.3 e encaminhada as
Declarações exigidas no item 10.1.4. 

Ademais, com fundamento nos itens 10.1, 10.1.1, 10.6.3, os
quais dispõem que o Pregoeiro ou Equipe de apoio poderão efetuar consulta
online junto ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF
para  realizar  a  substituição  de  documentos  exigidos  no  Instrumento
Convocatório  para  fins  de  habilitação,  certificado  que  nas  fls.
2.644/2.647 segue o SICAF atualizado das empresas arrematantes, para fins
de substituição de documentos nos termos do Edital.

No que diz respeito à comprovação da qualificação técnica
mínima exigida no instrumento convocatório, antes de adentrar ao mérito
da aceitação dos documentos, necessário destacar as exigências contidas
no item 10.4 do Edital, que dispõe que:

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.4.1. A licitante deverá, para fins de comprovação de
aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e
compatível em características quantidades e prazos com
o  objeto  da  licitação,  apresentar  Atestado  de
Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, declarando que a licitante
já  forneceu,  a  contento,  serviço  em  quantidade
compatível – 40% do total do LOTE (comodato ou aluguel
de  equipamentos  com  fornecimento  de  insumos)  por
período de no mínimo 3 meses consecutivos.

Pois  bem.  A  Arrematante  A  G  D  DE  OLIVEIRA  EIRELI  EPP
encaminhou o Atestado de Capacidade Técnica datado de 04.04.2016, emitido
pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Porto Velho, conforme
fls. 2.343, acompanho dos documentos de suporte detalhados abaixo (fls.
2.344/2.428): 
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a) Notas fiscais n.: 6610/2014, 7169/2014, 6686/2014,
6540/2013, 6539/2013, 6540/2013, 7514/2015, 7476/2015,
7578/2015, 7617/2015, 4666/2011, 3524/2010, 2241/2010,
2081/2010, 2842/2010, 2577/2010, 6273/2013, 6274/2013,
6316/2013, 6348/2013, 6420/2013, 6869/2014, 6870/2014,
6956/2014, 6995/2014, 7043/2014, 7178/2014, 7349/2015,
7372/2015, 3332/2010, 3076/2010, 2814/ 2010, 5728/2012,
5712/2012, 5662/2012, 5598/2012, 5515/2012, 5427/2012,
5305/2012, 5177/2012, 5093/2012, 4994/2012, 4923/2012,
4807/ 2012, 6138/2013, 6020/2013, 6009/2013, 7293/2015,
7294/2015,  7349/2015,  7417/2015,  7476/2015,
7514/2015,7578/2015,  7617/2015,  7646/2015,  7702/2015,
7720/2015, 6740/2014, 6790/2014, 7100/2014, 7177/2014,
4490/2011, 4393/2011, 4021/2011, 3833/2011, 5900/2013,
7720/2015, 7702/2015, 7646/2015, 4304/2011 (fls. 2344 a
2415).
b) Nota de empenho n. 2306/2009, referente ao Contrato
n.  181/PGM/2009  (fls.  2356).  Nota  de  empenho  n.
2323/2010, referente ao Contrato n. 181/PGM/2009 (fls.
2355).  Nota  de  empenho  n.  751/2010,  referente  ao
Contrato n. 181/PGM/2009 (fls. 2373). Nota de empenho
n. 2549/2011, referente à prorrogação do Contrato n.
181/PGM/2009 (fls. 2406). Nota de empenho n. 54/2011,
referente ao 5º termo Renovação do Contrato n. 181/PGM/
2009 (fls. 2375). Nota de empenho n. 25/2012, referente
ao  Contrato  n.  181/PGM/2009  (fls.  2354).  Nota  de
empenho  n.  1532/2013,  referente  à  prorrogação  do
Contrato n. 181/PGM/2009 (fls. 2359). Nota de empenho
n.  567/2013,  referente  ao  Contrato  n.  181/PGM/2009
(fls. 2382). Nota de empenho n. 2553/2013, referente ao
10º  termo  Aditivo  do  Contrato  n.  181/PGM/2009  (fls.
2346).  Nota  de  empenho  n.  028/2013,  referente  à
renovação do Contrato n. 181/PGM/2009 (fls. 2409). Nota
de empenho n. 831/2014, referente ao 14º termo Aditivo
do  Contrato  n.  181/PGM/2009  (fls.  2365).  Nota  de
empenho n. 58/2014, referente à renovação do Contrato
n.  181/PGM/2009  (fls.  2397).  Nota  de  empenho  n.
475/2015, referente ao Contrato n. 181/PGM/2009 para o
período de 01.01.2015 a 10.12.2015 (fls. 2385).
c) Cópia  do  Contrato  n.  181/PGM/2009  e  termos
aditivos,  referente  o  processo  administrativo  n.
08.086/2019,  oriundo  do  Pregão  Presencial  n.
060/2009/CML/SEMAD-PVH,  cujo  objeto  resumido  é
fornecimento  de  materiais  de  consumo  (insumos
específicos) com fornecimento de equipamentos, os quais
deverão  ser  cedidos  pela  contratada  em  regime  de
comodato (fls. 2416/2428).

Tendo em vista que o Atestado de Capacidade técnica engloba
fornecimento de materiais Radiológicos em geral, equipamentos Radiológico
em geral, instrumentos cirúrgicos, equipamentos e materiais odontológicos
em geral,  equipamentos e materiais laboratoriais em geral, equipamentos
hospitalares em geral e material penso em geral, bom como serviços de
assistência  técnica  em  geral,  entramos  em  contato  com  a  Secretaria
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Municipal desta Prefeitura, a qual confirmou o fornecimento do Atestado e
informou que atestou genericamente os serviços que a empresa prestava.

Em razão da natureza do objeto entramos em contato com a
Divisão de Apoio ao Diagnóstico que confirmou a execução do contrato e
informou  que  durante  a  execução  dos  serviços  não  ocorreram  problemas
contratuais.  Além  disso,  buscamos  junto  ao  Portal  Transparência  da
Prefeitura de Porto Velho confirmando a emissão dos empenhos, o Contrato
n. 181/PGM/2019 e os dezessete aditivos, conforme fls. 2.794 a 2.811.

Cabe  ainda  consignar  que,  o  referido  Contrato  n.
181/PGM/2019,  cujo  objeto  resumido  é  o  fornecimento de  insumos
laboratórias com fornecimento de equipamentos em comodato, teve vigência
inicial de 10.12.2019 a 10.12.2010, tendo como última prorrogação o 17º
Termo Aditivo com vigência de 10.05.2014 a 09.12.2015 (fls. 2.795/2.796).
Assim sendo, restou comprovado o atendimento ao item 10.4.1 do Edital,
com a comprovação de serviço compatível em características, quantidades e
prazos exigidos.

Outrossim, a empresa LABINBRAZ COMERCIAL LTDA encaminhou
oito  Atestados  de  Capacidade  Técnica,  todos  atestando  serviço  de
fornecimento de insumos com equipamentos, o que atente o item 10.4.1 do
Edital,  com  a  comprovação  de  serviço  compatível  em  características,
quantidades e prazos exigidos, sendo realizada as seguintes verificações:

LABINBRAZ COMERCIAL LTDA

Atestado/Emitente Objeto Documentos de suporte

1.  Complexo  Hospitalar  UFPA-

EBSERH, Unidade João de Barros

Barreto, Belém – PA, datado de

01.11.2018,  anexado  nas  fls.

2.276.

Fornecedora  de
automação  em
bioquímica, bem como de
reagentes  para  uso  na
mesma.
Equipamentos:  1
CMD800X1  +  1  BT3000
PLUS.
Volume  de  exames:
548.000 testes por ano

Consultamos o sítio eletrônico do

Compras  Governamentais,  com  o

Termo de Homologação que comprova

que  a  empresa  LABINBRAZ  foi

Adjudicada  do  Pregão  Eletrônico

n.  061/2018  da  HUJBB,  conforme

fls. 2.703/2.704.

Anexamos  ainda  o  Termo  de

Homologação  publicado  no  DOU  do

dia 16.11.2019 (fls. 2.709/2.710)

e  o  Edital  do  referido  Pregão

comprovando  que  o  objeto  do

serviço  é  o  fornecimento  de

reagentes  e  insumos  para

realização  de  exames

laboratoriais  de  bioquímica,  com

cessão de equipamentos em regime

de comodato (fls. 2.702).

2.  Prefeitura  de  Teresina,

datado  de  05.11.2018,  anexado

nas fls. 2.277.

Fornecedora  de
automação  em
bioquímica, bem como de
reagentes  para  uso  na
mesma.
Equipamentos:  1

No  Portal  Transparência  da

Prefeitura  de  Teresina

consignamos  a  existência  do

Contrato  n.  106/2018  com  a
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CMD800X1 + 1 BCMD800X2
Volume  de  exames:
2.124.000  testes  por
ano.

LABINBRAZ (fls.  2.711)  e  no

Diário  Oficial  n.  2.518  de

09.05.2019 consta o extrato do 1º

Termo  Aditivo  com  vigência  de

05.04.2019  a  05.04.2020  (fls.

2.712).

3.  Universidade  Federal  do

Espirito  Santo,  datado  de

05.11.2018,  anexado  nas  fls.

2.278.

Fornecedora  de
automação  em
bioquímica, bem como de
reagentes  para  uso  na
mesma.
Equipamentos:  2
CMD800X1 
Volume  de  exames:
525.150 testes por ano.

Consultamos o sítio eletrônico do

Compras  Governamentais,  com  o

Termo de Homologação que comprova

que  a  empresa  LABINBRAZ  foi

Adjudicada  do  Pregão  Eletrônico

n.  134/2015,  conforme  fls.

2.723/2.731.

Anexamos a consulta dos Contratos

junto  ao  Portal  Transparência

Federal consignando a vigência de

21.112016  a  20.01.2017   (fls.

2.721/2.722) e  o  Edital  do

referido Pregão comprovando que o

objeto do serviço é a  locação de

equipamento dosador automatizado,

com  fornecimento  parcelado  de

kits  para  determinações  de

marcadores  bioquímicos  e  de

eletrólitos (fls. 2.732/2.737).

Do mesmo modo, anexamos ainda, o

Termo  de  Homologação,  Edital  e

consulta dos Contratos no Portal

de  Transparência  Federal  dos

Pregões  Eletrônicos  n.  146/2016

(Fls.  2.731/2.720,  objeto

resumido  locação  de  equipamento

para  Bioquímica,  vigência

20.01.2017  a  19.01.2018);

169/2013  (Fls.  2.738/2.746,

objeto  resumido  Kit  para

determinação  de  cálcio  com

comodato de equipamento, vigência

27.11.2013  a  26.11.2014);  e,

003/2014  (Fls.  2.747/2.755,

objeto  resumido  fornecimento  de

reagentes  com  equipamento  em

comodato,  vigência  09.10.201  a

08.10.2015).

4.  LABCLIM  Laboratório  de

Análises  Clínicas,  datado  de

Fornecedora  de
automação  em
bioquímica, bem como de

Deixamos de verificar o atestado,

devido  está  autenticado  em
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01.09.2012,  anexado  nas  fls.

2.279.

reagentes  para  uso  na
mesma.
Equipamentos: 1 WIENER
LAB CMD 800i 
Volume  de  exames:
17.000 testes por mês.

cartório  e  a  quantidade  de

atestados  condizentes  com  o

objeto  emitidos  por  Órgãos

Públicos.

5.  Universidade  Federal  do

Sergipe,  datado  de  21.11.2014,

anexado nas fls. 2.280.

6.  Universidade  Federal  do

Sergipe,  datado  de  06.12.2016,

anexado nas fls. 2.283.

5.  Fornecedora  de
automação  em
bioquímica, bem como de
reagentes  para  uso  na
mesma.
Equipamentos: CMD 800i 
Volume  de  exames:
45.000 testes por mês.

6.  Fornecedora  de
automação  em
bioquímica, bem como de
reagentes  para  uso  na
mesma.
Equipamentos: 1 WIENER
LAB  CMD  800i,  e  1
WIENER LAB BT 3000
Volume  de  exames:
40.900 testes por mês.

Consultamos o sítio eletrônico do

Compras  Governamentais,  com  o

Termo de Homologação que comprova

que  a  empresa  LABINBRAZ  foi

Adjudicada  do  Pregão  Eletrônico

n. 022/2014, conforme fls. 2.758.

Anexamos a consulta dos Contratos

n.  036/2014  junto  ao  Portal

Transparência Federal consignando

a vigência inicial de 30.09.2014

a 29.09.2015  (fls. 2.756/2.757),

com quatro Termos Aditivos, sendo

a  última  publicação  em

08.10.2018, e, ainda, o Edital do

referido Pregão comprovando que o

objeto do serviço é a  cessão de

mão  de  obra  do  setor  de

bioquímica,  através  do

fornecimento  de  equipamentos

automatizados e de insumos (fls.

2.760/2.788).

7. Governo do Estado do Ceará,

datado  de  28.01.2013,  anexado

nas fls. 2.281.

Fornecedora  de
automação  em
bioquímica, bem como de
reagentes  para  uso  na
mesma.
Equipamentos:  WIENER
LAB.  KONELAB  60i,  e,
WIENER LAB. CMD 800 
Volume  de  exames:
100.000 testes por mês.

No  Portal  Transparência  do

Governo  do  Estado  do  Ceará,

consultamos  os  contratos  do  ano

de  2012  com  o  HGF  –  Hospital

Geral  de  Fortaleza  consignando

seis  contratos  referente  ao

Laboratório  do  Hospital  (fls.

2.789/2.791).

Considerando  a  dificuldade

técnica  que  encontramos  de

consultar  demais  documentos  ou

íntegra dos editais, deixamos de

verificar o atestado, devido está

autenticado  em  cartório  e  a

quantidade  de  atestados

condizentes com o objeto emitidos

por outros Órgãos Públicos.

8.  Prefeitura  de  Criciúma,

datado  de  06.12.2016  anexado

nas fls. 2.282.

Fornecedora  de
automação  em
bioquímica, bem como de
reagentes  para  uso  na
mesma.
Equipamentos: 1 WIENER

No  Portal  Transparência  da

Prefeitura  de  Criciúma

consignamos  a  existência  do

Contrato  n.  31/2013  com  a
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LAB CMD 800i
Volume  de  exames:
12.500 testes por mês.

LABINBRAZ  (fls. 2.792), constando

5  Termos  Aditivos,  concluindo  a

assinatura inicial em 16.04.2013,

publicação  do  contrato  em

08.05.2013  e  vencimento  em

6.04.2017.

Anexamos  a  ainda  consulta  da

licitação n. 22/2013, que gerou o

referido  contrato  n.  31/2013,

para  consignar  que  o  objeto

resumido  da  contratação  é  a

locação  de  analisador  automático

para bioquímica, com fornecimento

de  reagentes  para  realização  de

exames (fls. 2.793).

Em que pese a Empresa ter encaminhado os documentos acima
relacionados,  promovi  verificação  de  informações  relacionadas  às
Licitações  mencionadas  nos  Atestados  para  fins  de  certificar  o
quantitativo de equipamentos de cada contrato e o período de vigência a
fim  de  consignar  se  possuem  o  período  mínimo  consignado  em  edital,
conforme relatado no quadro acima.

 
Em conclusão, acerca dos atestados apresentados, anoto que

resta  comprovado  pelos  documentos  acima  que  as  Empresas  Arrematantes
prestaram  serviços  compatíveis  ao  objeto  licitado,  atendendo  ao  item
10.4.1  comprovando  a  compatibilidade  de  40%  do  fornecimento  dos
equipamentos, por um período superior a 3 meses ininterruptos.

Além  disso,  seguindo  regular  tramitação  de  processos
licitatórios no âmbito desta Superintendência, os autos foram remetidos à
Assessoria Técnica Especializada – ATESP/SML para análise da documentação
técnica e contábil.

Conforme  Parecer  de  fls.  2.687/2.692,  os  documentos
apresentados para fins de Qualificação Técnica exigida no item 10.4 estão
de acordo com o solicitado no Edital, e o  Parecer Técnico Contábil n.
203/2019, fls.  2.648, no tocante às exigências relativas à qualificação
econômica financeira exigidas no item 10.5, as Empresas encontram-se apta
à contratação pretendida nos autos.

Visando  uma  maior  conferência,  considerando  a
especificidade técnica do objeto, as propostas, os equipamentos, insumos
ofertados e os demais documentos técnicos foram devidamente analisados
pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  Órgão  Requisitante,  e  conforme
Parecer Técnico n. 001/2019/DAF/DAD/SEMUSA de fls. 2.685, concluiu pela
APTIDÃO das propostas e aceitabilidade dos produtos.

 
Portanto, registro que em estrita vinculação ao instrumento

convocatório e à legislação aplicável à espécie, em especial o art. 41 da
Lei n. 8.666/93, foram atendidas às exigências relacionadas à capacidade
técnica operacional das Empresas Arrematantes. 
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2. CONCLUSÃO

Pelo exposto, comprovado nos autos que a documentação das
arrematantes  atendem  às  exigências  habilitatórios;  que  os  preços
ofertados estão em consonância com os valores estabelecidos no Edital,
tal como determina o item 8.1 e 8.1.1; que o Parecer técnico de fls.
2.682/2.687, Parecer Técnico n. 001/2019/DAF/DAD/SEMUSA e Parecer Técnico
Contábil n. 203/2019 consideraram a empresa, a proposta e os produtos
aptos a serem contratados, Declaro Vencedora do LOTE 01 empresa LABINBRAZ
COMERCIAL LTDA e do LOTE 03 a licitante A G D DE OLIVEIRA EIRELI EPP, com
fundamento  nos  princípios  da  Legalidade,  Vinculação  ao  Instrumento
Convocatório e interesse público.

Porto Velho, 02 de dezembro de 2019. 

Janini F. Tibes
Pregoeira - SML
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