
    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Processo 02.0017/2019

Fls. ___________

Visto:__________ 

Processo: 02.00107/2019
Pregão Eletrônico n. 143/2019/SML
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA BOM DE INFUSÃO
COM CEDÊNCIA EM COMODATO DAS BOMBAS DE INFUSÃO. 

RELATÓRIO DE RESULTADO DE DILIGÊNCIA 

Trata-se de Relatório de Resultado de Diligência promovida
nos  autos  do  Processo  em  epígrafe,  para  certificar  o  atendimento  das
exigências  contidas  em  Edital,  dos  produtos  ofertados  pela  Empresa
Samtronic Indústria e Comércio Ltda., 3º convocada no Pregão, pelos motivos
que passamos a expor. 

1. DAS PROVIDENCIAS E DOCUMENTOS REQUERIDOS EM SEDE DE DILIGÊNCIA 

No que concerne à Diligência propriamente dita, registro que
as  propostas  ofertadas  por  todas  as  Empresas  participantes  do  certame
tiveram  seus  produtos  analisados  pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde  e,
conforme  já  manifestado  no  Sistema,  as  Empresas  Biolar  Importação  e
Exportação Eireli e Lifemed Industrial de Equipamentos e Artigos Médicos e
Hospitalares S.A tiveram seus produtos desclassificados por não atender
exigências técnicas contidas no Edital de Licitação. 

Pois  bem,  dentre  os  aspectos  apontados  pela  Gerente  da
Divisão de Apoio à Assistência Hospitalar, Sra. Aline Silva Lima, para
motivar a desclassificação, estava a ausência de injetor tipo needle-free
no produto de ambas as Empresas acima mencionadas. 

Nesse  sentido,  houve  convocação  da  Empresa  Samtronic,
terceira  e  última  Empresa  classificada  no  Sistema,  para  apresentar
documentos de Habilitação e Proposta adequada ao lance final, momento em
que também foi requerida apresentação de catálogos ou outros documentos que
permitissem aferir a especificação técnica dos materiais ofertados. 

Tal  como  ocorreu  com as propostas  das  demais Empresas,  a
SEMUSA, por meio da Gerente de Divisão de Apoio à Assistência Hospitalar
também reprovou o produto, conforme comprova o e-mail de fls. 917, onde
houve conclusão no seguinte sentido: 

“Considerando a proposta acima e em face as anteriores
consideramos:

-  item  01:  na  proposta  consta  informação filtro de
aproximadamente  15  micra  com  pinça de  controle
gravitacional  mas  no  catálogo  não  consta  essa
informação,  o  que  diverge  do  solicitado  já  que  a
informação não é clara.
- item 02: também não consta no catálogo a informação do
filtro e o injetor lateral é do tipo autocicatrizante
enquanto  edital  solicita  needle  free,  portanto
divergente do solicitado em edital.
- item 03: na informação de programação não foi possível
identificar  a  programação  volumextempoxfluxo  conforme
solicitado em edital.
Assim, conclui-se que a proposta não atende ao edital.”
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Face ao exposto e, por considerar que em diversos pontos da
manifestação  da  SEMUSA  foi  mencionada  a  ausência  de  informações  no
catálogo,  entendi  insuficiente  a  manifestação  para  a  imediata
desclassificação da Proposta da Empresa, razão pela qual, deliberei pela
promoção de diligência, de modo a garantir a lisura dos atos praticados no
certame.

Diante dos fatos acima, a promoção de Diligência, tal como
determina  §3º  do  art.  43  da  Lei  n.  8.666/93  e  o  próprio  instrumento
convocatório, em seu item 8.5, foi a única medida necessária a esclarecer
os fatos de forma efetiva, além de possibilitar a comprovação inequívoca
quanto  ao  atendimento  ou  não  do  produto  ofertado,  visando  sobretudo
garantir segurança da execução do forncimento curso execução contratual, em
especial pela importância do objeto (produto para uso em saúde humana). 

Ademais, nesses casos, a promoção de diligência não é mera
faculdade, mas dever da Administração, como já pacificou a jurisprudência
firmada pelos Tribunais de Contas, a exemplo do Acórdão n. 3418/2014 – TCU
– Plenário, in verbis: 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  da
Representação  formulada  pela  empresa  Órion
Telecomunicações, Engenharia Ltda., com pedido de medida
cautelar, acerca de supostas irregularidades ocorridas
na condução do Pregão Eletrônico 7/2014, deflagrado pelo
Centro  de Inteligência  do  Exército – CIE.  ACORDAM os
Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em
Sessão  do  Plenário,  ante  as  razões  expostas  pelo
Relator, em:
(…) 
9.2. determinar ao Centro de Inteligência do Exército –
CIE que, nos próximos certames, ao constatar incertezas
sobre  atendimento  pelas  licitantes  de  requisitos
previstos em lei ou edital, especialmente as dúvidas que
envolvam critérios e atestados que objetivam comprovar a
habilitação  das  empresas  em  disputa,  utilize  do  seu
poder-dever  de promover diligências, previsto no art.
43, § 3º, da Lei 8.666/1993, para aclarar os fatos e
confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de base
para  tomada  de  decisão  da  Administração  nos
procedimentos licitatórios;

 
De igual modo, o Edital previu a possibilidade de promoção de

diligência, senão vejamos: 

8.5. O Pregoeiro, em qualquer fase de julgamento, na
forma prevista no §3º do Art. 43 da Lei 8.666/93, poderá
promover  quaisquer  diligências  julgadas necessárias à
análise  da  proposta,  Composição  dos  Custos  e  da
Documentação de Habilitação, conforme justificativa que
fará constar dos autos.

8.5.1.  Havendo  a  diligência  prevista  acima,  os
licitantes  deverão  atender  às  solicitações  no  prazo
estipulado  pelo  Pregoeiro,  contado  do  recebimento  da
convocação, sob pena de desclassificação da oferta.

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, n. 2776, 2º Andar, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022 - Porto Velho/RO
Tel. CML  (69) 3901-3639

TM
2



    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Processo 02.0017/2019

Fls. ___________

Visto:__________ 

Assim,  encaminhei  à  Empresa  Samtronic  a  manifestação  da
SEMUSA, conforme e-mail de fls. 919, ocasião em que requeri, no prazo de
consignado, o que segue: 

Diante  do exposto, visando  aferir  o efetivo  cumprindo
das disposições contidas no Edital, solicito que sejam
esclarecidos  os  pontos  acima,  bem  como,  que  sejam
encaminhados documentos capazes de evidenciar o efetivo
cumprimento das exigências contidas no Edital (manuais,
prospectos,  etc),  emitidos  pelo  fabricante  do
equipamento, sob pena de desclassificação da Proposta. 

Em resposta recebemos a manifestação da Empresa, conforme e-
mails de fls. 923/925, por meio do qual a Empresa insurgiu-se apenas quanto
ao item 02 do apontamento da SEMUSA, alegando que a aquela Secretaria já
teria se manifestado pela desnecessidade da exigência de do sistema needle-
free descrito no item 2   e ainda  , que  teria impugnado tal exigência no
Edital de Licitação Republicado. 

Ocorre que, a Secretaria Municipal de Saúde, ao analisar os
argumentos da Empresa apresentados por ocasião da desclassificação de sua
proposta,  manifestou-se  pela  necessidade  da  manutenção  da  exigência  do
Sistema Needle-free e mais, apresentou junto à sua última manifestação,
Relatórios expedidos pela Enfermeira da UPA da Zona Sul e a Enfermeira de
Segurança do Paciente da Maternidade Municipal Mãe Esperança, onde ambas
ratificam  a  necessidade  de  manutenção  da  exigência,  pelos  motivos  que
expõem nas fls. 930/932.

Quanto  à  alegada  impugnação  ao  Edital  Republicado,  urge
registrar que não constava dos autos, quando assumi o processo em razão do
gozo de férias da Pregoeira anterior, qualquer menção a tal fato. 

Pois  bem,  eis  que,  para  evitar  qualquer  alegação  futura,
buscando no e-mail desta Superintendência, localizei um e-mail encaminhado
pela Sra. Aline Nascimento (aline.nascimento@samtronic.com.br) com destaque
no Assunto: Impugnação – PE 027/2019/SML/PVH – Processo n. 08.00221/2018,
datado de 14.11.2019, no qual constavam documentos relativos à mencionada
impugnação  ao  Pregão  Eletrônico  143/2019,  de  que  trata  o  presente
Relatório, conforme print abaixo:
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Com relação ao fato, urge mencionar que a Empresa direcionou
o  e-mail  ao  Pregão  equivocado  e,  aparentemente,  o  mesmo  passou
desapercebido pela Pregoeira então responsável pelo certame.

Independente  de  tal  fato,  não  consta  dos  autos  que  a
Secretaria Municipal de Saúde, Órgão com conhecimento técnico sobre o tema
e responsável pela especificação do material, tenha tomado ciência e se
manifestado quanto aos pontos suscitados na impugnação. 

Pelo  contrário,  ao  analisar  a  proposta  apresentada  por
ocasião da convocação por esta Pregoeira, aludida Secretaria mantém seu
posicionamento sobre a necessidade do sistema needle-free para o item 02 do
Lote único e fundamenta a manutenção da desclassificação da Empresa. 

Inequivocamente,  como  consequência  prática  da  Decisão  de
manutenção  da  desclassificação  da  proposta,  ocorrerá  a  necessidade  de
Republicação da Licitação já que se tratava da última proposta cadastrada
no Sistema. 

Portanto,  mantenho  a  desclassificação  da  Empresa,  pelos
motivos já expostos e, visando a solução da questão e, para que haja a
necessária resposta à impugnação da Empresa Samtronic, a impugnação foi
apensada aos autos por esta Pregoeira e será submetida à análise da SEMUSA
antes da Republicação do Edital, que decorrerá do fracasso do certame em
razão da desclassificação de todas as propostas.

4. DA DECISÃO DA PREGOEIRA

Inobstante  os  fatos  trazidos  pela  Empresa  Samtronic,
relativamente à impugnação que, ao que indica a instrução processual não
teria  sido  analisada  no  momento  próprio,  o  que  foi  ocasionado  pelo
direcionamento  equivocadamente  dado  pela  Empresa  Licitante  ao  e-mail
encaminhado ainda em novembro de 2019, entendo necessário que a Secretaria
Municipal de Saúde manifeste-se acerca dos pontos suscitados pela Empresa,
por se tratar de aspecto técnico que demanda conhecimento específico. 

Face ao exposto, mantenho a desclassificação da Proposta e,
ultimadas as providências necessárias, delibero pela remessa dos autos à
SEMUSA para análise quanto aos motivos que levaram à desclassificação das
Empresas, em especial o quanto aventado na impugnação da Empresa Samtronic,
juntada aos autos por esta Pregoeira. 

Porto Velho, 21 de Fevereiro de 2019. 

Tatiane Mariano
Pregoeira – SML
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