
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

Em  face  da  necessidade  de  dar  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  da  Empresa  Arrematante  dos  Lotes  licitados
neste Pregão.

Encerrada a disputa normal de Preços, somente no LOTE 02
(Hematologia LACEM) ocorreu à situação de empate prevista nos artigos 44
e 45 da Lei Complementar n. 123/06. Assim, o Sistema do Licitações-e
automaticamente realizou a convocação da empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA
LABORATORIO E CORRELATOS LTDA EPP, concedendo prazo decadencial de 05
minutos para, caso desejasse, ofertar lance inferior ao menor proposto, e
com a ausência de manifestação nos 05 minutos concedidos pela plataforma,
o Sistema encerrou o prazo do desempate com o declínio do direito. Ato
contínuo,  de  maneira  isonômica  e  automática,  o  Sistema  iniciou  prazo
decadencial de 05 minutos para a licitante VIVA EMPRESA COMERCIAL EIRELI
–  EPP,  a  qual  manifestou-se  ofertando  o  valor  de  R$  278.000,00  e  o
Sistema automaticamente encerrou a fase de lances.

Destarte, o Sistema classificou como Arrematante dos Lotes
01,  03,  04  e  05  a  Empresa BIOPLASMA  PRODUTOS  PARA  LABORATORIO  E
CORRELATOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob
n. 04.086.552/0001-15, com sede em Brasília – DF; e para o Lote 02 a
empresa  VIVA  EMPRESA  COMERCIAL  EIRELI, Pessoa  Jurídica  de  Direito
Privado, inscrita no CNPJ sob n. 27.415.072/0001-56, com sede em Porto
Velho – RO.

Depois  de  regularmente  convocadas,  as  Arrematantes
encaminharam os documentos a tempo e modo, conforme demonstrado pelos
espelhos dos e-mail de fls. 1.133 e 1.190. Consigno ainda, que apesar de
não exigido no Instrumento Convocatório, com fundamento no 8.4 do Edital,
solicitamos  das  arrematantes,  documentos  de  suporte  aos  Atestados  de
Capacidade Técnica, sendo recebidos pelo e-mail (espelho dos e-mail nas
fls. 1.513 e 1.547) e devidamente comunicado aos demais licitantes no
chat dos Lotes.

Visando  total  transparência  dos  atos  praticados  neste
certame, todas as Licitantes remanescentes que solicitaram e informaram
e-mail no chat do Lote ou no e-mail desta Superintendência receberam os
documentos  da  Arrematante  para  análise,  inclusive  os  documentos
solicitados  posteriores,  conforme  comprovado  nos  autos  nas  fls.
1.467/1.495 e 1.579/1.587.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

1. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

1.1. 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 que a proposta de preço do LOTE 02
encontrava-se com valor unitário com mais de duas casas decimais após a
vírgula,  o  que  contraria  o  item  6.4,  II  do  Edital.  Desta  forma,  em
atendimento ao item 8.5 do Instrumento Convocatório, solicitamos que a
Arrematante encaminhasse nova proposta ajustada, sendo recebido no dia
02.09.2019 e anexada as fls. 1.610/1.611.

Nada obstante, considerando que os LOTES 01 e 03 findaram
com  valor  de  economia  superior  de  50%  ao  estimado,  para  fins  de
atendimento  ao  item  8.2.1  do  Edital,  solicitamos  documentações  e/ou
declaração  que  comprove  a  exequibilidade  dos  preços  ofertados.  Assim
sendo, recebemos a Declaração de Exequibilidade no dia 03.09.2019 anexada
as fls. 1.622.

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$ 740.402,40 R$ 1.137.214,80

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

3 R$ 3.943.900,92 R$ 1.733.499,84 R$ 2.210.401,08

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

5 R$ 342.412,80 R$ 342412,80 R$ 0,00

TOTAIS R$ 6.607.936,92 R$ 3.118.757,88 R$ 3.489.179,04

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. 1.133/1.186 (VIVA
EMPRESA  COMERCIAL  EIRELI)  e  1190/1.433  (BIOPLASMA  PRODUTOS  PARA
LABORATORIO E CORRELATOS LTDA) e estão detalhados abaixo: 
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SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

ANÁLISE FORMAL DA DOCUMENTAÇÃO

PROPOSTA E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS A N/A
VIVA

(FLS)

BIOPLASMA

(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 1.134/1.135 1.191/1.218

7. AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR JUNTO COM

A PROPOSTA DE PREÇOS
A N/A

VIVA

(FLS)

BIOPLASMA

(FLS)

7.1.  Declaração de Elaboração Independente
de Proposta (Anexo III deste Edital), confec-
cionado em papel timbrado da empresa e obri-
gatoriamente assinada pelo seu representante
legal ou mandatário. SOB PENA DE DESCLASSIFI-
CAÇÃO.

X 1.136 1.219/1.220

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

X 1.138/1.143
1.276/1.433 e

1.436/1.466

7.3. A Contratada deverá apresentar no ato da
entrega da proposta comercial FOLDERS, ENCAR-
TES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS dos equi-
pamentos redigidos em língua portuguesa, onde
constem as especificações técnicas e a carac-
terização dos mesmos, permitindo a consisten-
te avaliação dos itens ou link para visuali-
zação  na  internet  pela  equipe  técnica  que
analisará as propostas.

X 1.144/1.149 1.221/1.234

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

SICAF e/ou SISCAF A N/A
VIVA

(FLS)

BIOPLASMA

(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 1.150 1.235/1.236

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 1.594/1.595 1.591/1.593

DECLARAÇÕES A N/A
VIVA

(FLS)

BIOPLASMA

(FLS)

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

X 1.151 1.237

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 1.152 1.238

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

X 1.153 1.239

10.HABILITAÇÃO JURIDICA A N/A
VIVA

(FLS)

BIOPLASMA

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

X 1.154 -

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 1.155/1.160 1240/1.245

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de
sociedade civil, acompanhado de prova da di-
retoria em exercício;

X - -

d) Decreto de autorização, em se tratando de
empresa ou sociedade estrangeira, em funcio-
namento no País, e ato de registro ou autori-
zação para funcionamento expedido pelo órgão
competente, se a atividade assim o exigir,
bem assim, documento em que identificados os
seus administradores.

X - -

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA A N/A
VIVA

(FLS)

BIOPLASMA

(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 1.161/1.162 1.250/1.251

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

X 1.164 SICAF

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 1.165 SICAF

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 1.166 SICAF

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 1.167 SICAF

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 1.168 SICAF

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 1.169 SICAF

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA A N/A 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
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-

X 1.170/1.173 1.253/1.259 
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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 1.174 1.260, 1.262

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 1.174 1.261, 1.262

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 1.176/ 1.177 1.265/1.266

10.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA A N/A 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 1.178/1.185 1.267/1.274

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 1.186 1.275

1.3.  DA  REGULARIDADE  E  ACEITABILIDADE  DOS  DOCUMENTOS  DE  HABILITAÇÃO
APRESENTADOS

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
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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. 1.596 a 1.601. 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. 1.602.

Não  obstante,  importa  consignar que no  SICAF  da  empresa
BIOPLASMA  PRODUTOS  PARA  LABORATORIO  E  CORRELATOS  LTDA,  conforme  fls.
1.591 e 1.601, consta com uma ocorrência impeditiva indireta, ocasionada
por  dirigente  inativo  desde  10.09.2015,  Sr.  Flavio  Sergio  de  Lima
Carvalho.  A  jurisprudência  traz  uma  séria  de  análises  que  devem  ser
realizadas antes de aplicar o impedimento a licitante participante devido
a  impedimentos  indiretos,  entretanto,  o  próprio  SICAF  informar  que  o
referido dirigente está inativo da BIOPLASMA desde 2015 e as penalidades
foram  aplicadas  a  empresa  METROPOLE  SOLUÇÕES  EMRPESARIAIS  E
GOVERNAMENTAIS EIRELI (CNPJ: 07.843.902/0001-39) em  2019. Apesar disso,
ressaltamos  ainda,  que  o  item  4.4.  ‘a’  do  Edital,  dispõe  que  a
aplicabilidade do impedimento com base no art. 7º da Lei 10.520/02 para
fins  de  não  participação  no  Pregão  n.  039/2019,  refere-se  somente  a
aplicabilidade  com o Município de  Porto  Velho.  Desta forma, não cabe
nenhuma  aplicação  de  impedimento  a  licitante  BIOPLASMA  no  presente
certame.

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.
1.590/1.595 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,
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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.  As  Arrematantes  encaminharam  Atestados  de
capacidade  técnica,  sendo  solicitado  que  encaminhassem  documentos  de
suporte, conforme fls.  1.513/1.546 e  1.547/1.578, que estão detalhados
abaixo: 

VIVA EMPRESA COMERCIAL EIRELI

Atestado/Emitente
Data de

emissão
Objeto Documentos de suporte

1.  Laboratório  São

Luiz  LTDA  (CNPJ:

15.863.103/0001-52),

fls.  1.170.

OBS.:  Atende  ao  item

10.4.2 do Edital

16.08.2019

Serviços descritos no

Atestado,  com

disponibilização  do

equipamento  LH750  –

Analisador

Hematológico,  no

período de 01.06.2018

a 01.08.2019

Não foi encaminhado documento

de  suporte,  mas  no  dia

02.09.2019,  por  meio  do

telefone  (69)  3225-5760,

confirmamos a veracidade das

informações do Atestado com a

Sra. Carla Cristiane Queiroz

de  Pinho,  funcionária  do

Departamento  Administrativo

do Laboratório São Luiz LTDA,

a  qual  informou  que  além

deste contrato a empresa VIVA

também  possui  contrato  de

fornecimento  de  insumos,

prestando  um  serviço  de

qualidade.

2.  C  de  Liz

Laboratório  de

Análises  Clínicas

Eireli  -  Biolab  –

Laboratório  de

Análises  Clínicas

(CNPJ: 2.590.884/0001-

78),  fls.  1.171.

OBS.:  Atende  ao  item

10.4.2 do Edital

15.08.2019

Serviços  relativos

aos  Contratos  n.

033/2019,  com

disponibilização  do

equipamento MEK7300 –

Novo, NIHON KODEN.

Contrato  n.  033/2019,

vigência  de  36  meses,

assinado em 14..01.2019, fls.

1.522/1.533; 

Notas  fiscais  n.  883,  945,

946, 988, 1000, 1108, 1111,

1205, 1284, 1362, 1401, 1248,

1284,  fls. 1.534/1.546,

devidamente  autenticadas

junto  ao  site:

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

3.  e  4.  Hospital  de

Guarnição  de  Porto

Velho – CMA – 12ª R M

– Exército Brasileiro,

fls. 1.172 e 1.173

02.04.2019

e

24.07.2019

Serviços descritos na

Ata  de  Registro  de

Preço  do  Pregão

Eletrônico n. 02/2018

–  Processo

Administrativo  n.

64593.000763/2018-48.

Ata de Registro de Preço do

Pregão Eletrônico n. 02/2018,

vigente  por  12  meses,  a

partir  do  dia  09.04.2018,

fls.  1.514/1.517.  

Autenticado  junto  ao  sítio

eletrônico  do  Compras
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Governamentais  (UASG  160351)

que  a  empresa  VIVA  foi

Adjudicada  no  Item  53

(REAGENTE  PARA  DIAGNÓSTICO

CLÍNICO*,  TIPO  CONJUNTO

COMPLETO,  CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS  PARA  EQUIPAMENTO

HEMATOLOGIA  -  HEMOGRAMA,

COMPONENTES  ADICIONAIS

HEMOLISANTES,  DILUENTES,

CALIBRADORES,  CONTROLES,

OUTROS  COMPONENTES  SOLUÇÕES

DE  LIMPEZA),  conforme  fls.

1.613/1.614.

BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA

Atestado/Emitente
Data de

emissão
Objeto Documentos de suporte

1.  Ceaclin  Centro  de

Análises  Clínicas  de

Porto  Velho  (CNPJ:

01.957.226/0001-48),

fls.  1.253

OBS.:  Atende  ao  item

10.4.2 do Edital

20.08.2019 Serviços descritos no

Atestado,  com

disponibilização  do

equipamento  Híbrido

para  Urinálise:  FUS

2000 Marca: DIRUI.

Contrato  de  Comodato,

vigência  de  36  meses,

assinado em 10.04.2018, fls.

1.570/1.578. 

No dia 02.09.2019, por meio

do  telefone  (69)  3229-6295

entramos  em  contato  com  a

empresa  CEACLIN  solicitando

confirmação  dos  Atestados,

Contratos  e  qualidade  da

prestação dos serviços, sendo

informados  a  Sra.  Elizabeth

Fraga  do  Departamento

Administrativo  estaria  em

horário  de  almoço,  mas  a

solicitação  poderia  ser

realizada  ao  e-mail:

ceaclinh9@ceaclin.com.br.

Assim  sendo,  no  dia  02.09

encaminhando  e-mail  com  a

solicitação  de  confirmação

acima descrita (fls. 1.617),

recebendo na mesma data o e-

mail anexado as fls. 1.618, o

qual  confirmando  a  emissão

dos  certificados  de

capacidade técnica, bem como

a  prestação  de  serviços  de
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qualidade no fornecimento de

equipamentos  a  este

laboratório.

2.  Ceaclin  Centro  de

Análises  Clínicas  de

Porto  Velho  (CNPJ:

01.957.226/0001-48),

fls.  1.254/1.256

OBS.:  Atende  ao  item

10.4.2 do Edital

10.12.2018

Serviços descritos no

Atestado,  com

disponibilização  do

equipamento  Sistema

ARCHITECT,  Marca

ABBOUT.

Contrato  de  Comodato,

vigência  de  36  meses,

assinado em 15.03.2018, fls.

1.557/1.566. 

No dia 02.09.2019, por meio

do  telefone  (69)  3229-6295

entramos  em  contato  com  a

empresa  CEACLIN  solicitando

confirmação  dos  Atestados,

Contratos  e  qualidade  da

prestação dos serviços, sendo

informados  a  Sra.  Elizabeth

Fraga  do  Departamento

Administrativo  estaria  em

horário  de  almoço,  mas  a

solicitação  poderia  ser

realizada  ao  e-mail:

ceaclinh9@ceaclin.com.br.

Assim  sendo,  no  dia  02.09

encaminhando  e-mail  com  a

solicitação  de  confirmação

acima descrita (fls. 1.617),

recebendo na mesma data o e-

mail anexado as fls. 1.618, o

qual  confirmando  a  emissão

dos  certificados  de

capacidade técnica, bem como

a  prestação  de  serviços  de

qualidade no fornecimento de

equipamentos  a  este

laboratório.

3.  Ceaclin  Centro  de

Análises  Clínicas  de

Porto  Velho  (CNPJ:

01.957.226/0001-48),

fls.  1.257/1.258

OBS.:  Atende  ao  item

10.4.2 do Edital

23.05.2018 Serviços descritos no

Atestado,  com

disponibilização  do

equipamento  Sistema

ARCHITECT

C4000/C8000,  Marca

ABBOUT.

Contrato  de  Comodato,

vigência  de  36  meses,

assinado em 07.03.2018, fls.

1.548/1.556.

No dia 02.09.2019, por meio

do  telefone  (69)  3229-6295

entramos  em  contato  com  a

empresa  CEACLIN  solicitando

confirmação  dos  Atestados,

Contratos  e  qualidade  da

prestação dos serviços, sendo

informados  a  Sra.  Elizabeth
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Fraga  do  Departamento

Administrativo  estaria  em

horário  de  almoço,  mas  a

solicitação  poderia  ser

realizada  ao  e-mail:

ceaclinh9@ceaclin.com.br.

Assim  sendo,  no  dia  02.09

encaminhando  e-mail  com  a

solicitação  de  confirmação

acima descrita (fls. 1.617),

recebendo na mesma data o e-

mail anexado as fls. 1.618, o

qual  confirmando  a  emissão

dos  certificados  de

capacidade técnica, bem como

a  prestação  de  serviços  de

qualidade no fornecimento de

equipamentos  a  este

laboratório.

4.  EBSERH  -  Hospital

das  Clínicas   -

Universidade  Federal

de  Goiás  (CNPJ:

01.957.226/0001-48),

fls.  1.257/1.258

OBS.:  Atende  ao  item

10.4.2 do Edital

15.05.2019

Serviços descritos no

Atestado, relativo ao

Pregão  77/2018,  com

vigência  de

21.06.2018  até

20.06.2019,  com

disponibilização  do

equipamento  STAT

COMPACT, marca: STAGO

Ata de Registro de Preço n.

234/2018,  oriundo  do  Pregão

Eletrônico n. 077/2018,

vigente  por  12  meses,  a

partir  do  dia  21.06.2018,

fls.  1.567/1.569.  

Autenticado  junto  ao  sítio

eletrônico  do  Compras

Governamentais,  com  o  Termo

de  Homologação  que  comprova

que a empresa BIOPLASMA foi

Adjudicada no Item 1, 2 e 3,

conforme fls. 1.615/1.616.

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,  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.

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

Conforme  Parecer  de  fls.  1.495/1.510,  os  documentos
apresentados para os 05 Lotes relativos à Qualificação Técnica exigida no
item 10.4 estão de acordo com o solicitado no Edital, e o Parecer Técnico
Contábil  n.  151/2019,  fls.  1.604/1.606,  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 e insumos
ofertados, e os demais documentos técnicos foram devidamente analisados
pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  Órgão  Requisitante,  e  conforme
Parecer  Técnico  n.  119/DAF/DAD/SEMUSA  de fls.  1.589,  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. 

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.
1.495/1.510,  Parecer  Técnico  n.  119/DAF/DAD/SEMUSA  e  Parecer  Técnico
Contábil n. 151/2019 consideraram a empresa, a proposta e os produtos
aptos a serem contratados, Declaro Vencedora dos LOTES 01, 03, 04 e 05 a
empresa  BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA e do LOTE
02  a  licitante VIVA  EMPRESA  COMERCIAL  EIRELI,  com  fundamento  nos
princípios  da  Legalidade,  Vinculação  ao  Instrumento  Convocatório  e
interesse público.

Porto Velho, 03 de setembro de 2019. 

Janini F. Tibes
Pregoeira - SML
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