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

Proc. 02.00417/2019

Fls. ________
Visto: ______

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

Trata-se de julgamento de impugnação interposta pelas Em-
presas BIONUTRE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES
Ltda.,  Pessoa  Jurídica  de  Direito  Privado,  inscrita  na  CNPJ  sob  n.
35.041.852/0001-51, com endereço à Rua Brasília, n. 1.972, Bairro km 1,
nesta cidade de Porto Velho e LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO Ltda., Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita na CNPJ sob n.
59.844.662/0001-90,  com  endereço  na  Avenida  Trona  Constanzo,  n.  156,
Bairro Caxingui, São Paulo/SP, interposta em face dos termos do Edital do
Pregão Eletrônico n. 0012/2020/SML, deflagrado nos autos do Processo Ad-
ministrativo n. 02.00417/2019, cujo objeto resumido é o REGISTRO DE PREÇOS
PARA EVENTUAL Aquisição de instrumentais cirúrgicos (afastadores, bandejas, cabo
de bisturi e outros), visando atender da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA,
conforme disposições no Edital de Licitação e seus Anexos.

1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

O Edital de Licitação, coadunando com a legislação regente,
tratou do tema das impugnações contra suas disposições no item 11, cujos
trechos que interessam à matéria transcrevo:

11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura
da  sessão  pública,  qualquer  pessoa  física  ou  jurídica  poderá
propor  impugnação  deste  ato  convocatório  do Pregão,  na  forma
eletrônica, via e-mail para o endereço: pregoes.sml@gmail.com. 
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo
de  até  24  (vinte  e  quatro)  horas,  informando  no  sistema  as
providências dela descorrentes. 
(…) 
11.3. Não  serão  conhecidas  as  impugnações  e  os  recursos
apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante
não habilitado legalmente ou não identificado no processo para
responder pelo proponente.
(…) 
11.5. As impugnações, recursos administrativos e contrarrazões de
recursos  tratados  neste  Edital  deverão  ser  encaminhados  ao
Pregoeiro(a)  da  Superintendência  Municipal  de  Licitações
responsável  pela  condução  do  processo,  o  qual  deverá  receber,
analisar e decidi-los, no âmbito de suas competências.
11.5.1. Os instrumentos de que tratam este subitem (impugnações,
recursos ou contrarrazões) deverão ser remetidos exclusivamente
para  o  e-mail  pregoes.sml@gmail.com,  respeitados  os  prazos
definidos em lei e neste edital e ainda,  observando-se em todo
caso o horário de expediente deste Órgão, ou seja, dias úteis (de
segunda  a  sexta-feira),  de  8h  às  14h,  sob  pena  de  não  ser
conhecido em razão de intempestividade.
(...) 
11.6. O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes
a este Pregão poderão ser consultados no endereço: www.licitacoes-
e.com.br e/ou www.portovelho.ro.gov.br  ;  

Acerca dos requisitos de admissibilidade, por se tratar de
impugnação  a  Edital  de  Licitação  deflagrada  na  modalidade  Pregão
Eletrônico, cujas razões de irresignação das Empresa foram encaminhadas
em momentos distintos, urge analisar os termos impugnados na forma da
legislação regente e do Edital. 
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Pois bem, a Empresa BIONUTRE remeteu o e-mail contendo suas
razões de irresignação ao e-mail desta Superintendência às 16h38min (hora
local  de  Porto  Velho,  do  dia  11.03.2020,  consoante  consta  das  fls.
618/647,  considerada  recebida  no  dia  12.03.2020,  nos  termos  do  item
11.5.1. do Edital.

 A Empresa LOKTAL, por sua vez, remeteu sua impugnação ao
e-mail desta Superintendência às 17h03min (hora local de Porto Velho), do
dia 12.03.2020,  conforme fls. 649/652,  considerando-se recebida no dia
13.03.2020, nos termos do item 11.5.1. do Edital.

Quanto  aos  requisitos  de  admissibilidade,  em  razão  da
abertura  das  Propostas  ter  sido  informada,  inicialmente,  para  o  dia
16.03.2020, considera-se tempestiva a impugnação da Empresa BIONUTRE, nos
termos do já mencionado item 11.1. do Edital de Licitação. 

Já a impugnação encaminhada pela Empresa LOKTAL, observa-se
que, ao considerarmos a data inicialmente estabelecida para abertura das
propostas  (16.03.2020),  a  mesmo  não  teria  observado  o  critério  de
tempestividade  estabelecidos  no  item  11.1  do  Edital,  no  entanto,  por
considerar indispensável que fosse promovida a devida resposta ao quanto
questionado  pelas  Empresas  antes da abertura  das  propostas,  deliberei
pela prorrogação da abertura das propostas, a qual foi redesignada para
às 09h30min  (do DF), do dia 19.03.2020.

A prorrogação da data teve por motivação o fato de que os
aspectos impugnados eram inerentes à descrição dos materiais e do preço
estimado  nos  autos  e,  portanto,  a  resposta  à  impugnação  demandava  a
necessária  manifestação  de  outros  Órgãos  e  setores  da  Administração
Municipal. 

Assim,  por  considerar  que,  dentre  as  consequências  da
prorrogação da data de abertura das propostas encontra-se a dilação de
prazo para o acolhimento de propostas no sistema e, de igual, modo, o
período admissível de impugnação aos termos do Edital, tendo em vista as
prescrições contidas no item 11.1 do Edital, consigno que a impugnação da
Empresa LOKTAL deve ser reconhecida como tempestiva, em observância ao
disposto  no  item  11.1  do  Edital  e  com  fundamento  no  princípio  do
formalismo moderado. 

Desta forma, consignado que ambas as Empresas impugnantes
observaram  os  requisitos  de  admissibilidade,  em  especial  quanto  à
tempestividade,  porquanto  a  data  de  abertura  do  certame  tenha  sido
remarcada para o dia 19.03.2020, decido CONHECER e JULGAR as impugnações
ora relatadas, como segue abaixo.

2 – DAS RAZÕES DE IMPUGNAR

As Peças impugnatórias encontram-se autuadas nas fls. fls.
618/647 (BIONUTRE)  e fls. 649/652  (LOKTAL). De igual  modo, as razões
também estão disponibilizadas no Portal da Prefeitura de Porto Velho e no
Sistema Licitações-e, para ciência de todos os interessados. Acerca dos
motivos que ensejaram as impugnações, pode-se resumir as irresignações
das impugnantes da seguinte forma: 
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I. BIONUTRE

Conforme manifestação da Empresa  BIONUTRE (fls. 619/621),
os preços estimados para os Lotes 01, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21,22 e 23 estariam muito aquém dos valores pratica-
dos no mercado, o que tornaria impossível o fornecimento dos produtos li-
citados, cujo valor máximo estabelecido no Edital estaria inexequível. 

Como forma de comprovar suas alegações, informou que teria
realizada 2 (duas) cotações de preços junto à fabricantes dos materiais
licitados (fls. 622/648).

II. LOKTAL

De acordo com a Loktal (fls. 650/651), o Edital de Licita-
ção as especificações técnicas mínimas exigidas para os itens 02 e 03 do
Lote 06, Anexo I do Edital, restringiria os produtos a determinados fa-
bricantes de marcas específicas, o que decorreria em razão da determina-
ção de tamanhos exatos para os materiais. 

Segundo a Loktal, tais exigências não se justificaria, ten-
do em vista sendo que medidas aproximadas (cerca de 10% para mais ou para
menos) atenderiam às necessidades da Administração sem qualquer comprome-
timento da qualidade, eficácia e segurança dos procedimentos que demanda-
riam o uso dos materiais. 

Por tal razão, requer reanálise das especificações técnicas
dos produtos e a readequação do Edital, visando ampliar a concorrência no
certame. 

3 – DA ANÁLISE DE MÉRITO

3.1. DA EMPRESA LOKTAL

Inicialmente, quanto à manifestação da Empresa  Loktal, para a
qual  houve  direcionamento  dos  produtos  licitados  a  determinados
fabricantes  de  marcas  específicas,  cumpre  esclarecer  que  esta
Superintendência  Municipal  de  Licitações  -  SML1 possui  competências
originariamente  relacionadas  à  operacionalização  dos  certames
licitatórios, não detendo, portanto, atribuições que permitam julgamento
de mérito quanto a atos que orbitem a esfera discricionária das demais
Secretarias. 

Destaca-se dentre os atos discricionários da pasta demandante
dos materiais aqueles inerentes à definição do objeto, da metodologia e
demais aspectos referentes à fase de planejamento de contratação, bem
como, as exigências relativas à qualificação técnica, forma e prazo de
recebimento  dos  serviços/produtos,  dentre  outras  circunstâncias
intrinsecamente inerentes à execução de suas contratações. 

1 A Superintendência Municipal de Licitações foi criada pela Lei Complementar
Municipal n. 648/2017 e Regulamentada pela Lei Complementar n. 654/2017, que
“Dispõe  sobre  a  regulamentação  e  a  estrutura  básica  da  Superintendência
Municipal de Licitações – SML e dá outras providências.
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No caso concreto, quanto à manifestação da Empresa Loktal,
por  recair  sobre  questões  relativas  à  definição  da  descrição  dos
produtos,  houve  incontroversa  necessidade  de  submeter  os  termos  da
impugnação à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, a
SGP, Órgão responsável pela elaboração do Termo de Referência que deu
origem  ao  Edital  atacado,  para  que  promovesse,  junto  à  Secretaria
Municipal de Saúde, análise e informação quanto à procedência ou não dos
fatos alegados, conforme Ofício n. 142/EP01/SML2020 (fls. 657).

A SGP, após submeter os pontos impugnados à Secretaria Municipal
de  Saúde  –  SEMUSA,  remeteu-nos  o  Ofício  n.  322/GAB/SGP,  recebido
12h51min, do  dia  16.03.2019, conforme  fls. 668/671,  por  meio do qual
encaminhou a manifestação da SEMUSA, que solicitou a exclusão do Lote 06,
tendo em vista a possibilidade de prejudicar o andamento dos demais lotes
licitados por meio do Pregão de que trata a presente Licitação, deixando
e manifestar-se quanto ao mérito do direcionamento.

Ademais, registro que, verificando as propostas cadastradas no
Sistema para o Lote impugnado pela Loktal (Lote 06) até a presente data
(16.03.2020) existe apenas 1 (uma proposta) cadastrada, diferentemente
dos demais lotes, para os quais há uma médica de 5,04 propostas, variando
de 02 a 08 proponentes por lote (conforme fls. 675). 

Nesse sentido, considerando que compete à Secretaria Municipal
de Saúde dimensionar suas demandas e prioridades e, por não ter havido
qualquer pronunciamento da SEMUSA no sentido de refutar as alegações da
Empresa  Loktal quanto  ao  suposto  direcionamento  das  especificações
técnicas dos produtos licitados no Lote 06, em atendimento à expressa
solicitação  da  Secretaria  demandante  dos  produtos,  delibero  pelo
cancelamento  do  Lote,  para  evitar  alegações  futuras  de  nulidade  ou
ilegalidades no curso do certame, em especial afronta ao disposto no
inciso I do §1º do art. 3º da Lei n. 8.666/93  2  .   

Face ao exposto, julgo prejudicado o mérito da questão suscitada
na impugnação da Empresa Loktal, tendo em vista a exclusão do lote 06 do
certame, a pedido da SEMUSA. 

3.  2  . DA EMPRESA   BIONUTRE  

Com relação à manifestação da Empresa  BIONUTRE, para fins de
subsidiar  a  resposta  à  Empresa,  considerando  que  as  questões  eram
relativas exclusivamente aos preços estimados nos autos, os quais foram
oriundos de Pesquisa de Preços realizada pelo Departamento de Pesquisa de
Preços e Cotações – DCP/SML, remeti a impugnação aquele Departamento por

2Art. 3o. (…) 
§1o. É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou
condições  que  comprometam,  restrinjam  ou  frustrem  o  seu  caráter  competitivo,
inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto
do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei
no 8.248, de 23 de outubro de 1991;
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meio do Memorando n. 004/EQUIPE01/SML/2020, conforme fls. 653. 

Na oportunidade, conforme  Memorando n. 005/EQUIPE.01/SML/2020,
carreado  às  fls.  654/655,  solicitei  também  à  Assessoria  Técnica
Especializada  –  ATESP/SML,  que  promovesse  verificação  dos  preços  dos
produtos licitados junto aos diversos sites especializados, de modo a
atestar se os preços informados no Edital como sendo os praticados no
mercado são, de fato, exequíveis.

Em  resposta,  o  DCP/SML encaminhou-nos  o  Memorando  n.
002/DCP/SML2020,  de  recebido  às  13h05min do  dia  13.03.2020 (fls.
665/667), por meio do qual aquele Departamento esclareceu o que segue: 

Em atendimento ao  Memorando nº 004/EQ. 01/SML/2020, informo que
este  Departamento  realizou  as  cotações  do  Processo  nº
02.00417/2019  referente  a  (AQ.  INSTRUMENTAIS  CIRÚRGICOS
(AFASTADORES, BANDEJA, CABO DE BISTURI E OUTROS), seguindo a I.N
03/2017/MPOG  e  Portaria  nº  005/2018/SML,  que  ambas  tratam  do
procedimento de cotação de preços, a primeira em âmbito federal, e
a  segunda  sendo  a  Portaria  desta  SML.  Saliento  que  foram
realizadas consultas na base de dados do “Banco de Preços”, o qual
é uma ferramenta que busca preço de todas as licitações em esferas
federais,  estaduais  e  municipais,  bem  como  feito  pesquisa  em
alguns  sítios  eletrônicos  especializados  e  também  junto  a  04
(quatro)  fornecedores  do  ramo,  seguindo  todas  as  normas
estipuladas na Instrução Normativa e Portaria supracitadas.

Informo ainda, que este Departamento realiza análise de desvio
padrão de todos os preços encontrados, assim é feita análise item
a  item de  cada preço,  para verificar  se os  preços  do  Quadro
Comparativo estão estimados de forma homogênea, para que não afete
o cálculo da média, deste modo, é descartado os preços inferiores
e muito superiores, mantendo-se sempre os preços homogêneos. Tal
metodologia pode ser encontrada no Manual de Orientação “Pesquisa
de Preços”, ano 2017, editado pela Secretaria de Auditoria Interna
do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto a impugnação da Empresa BIONUTRI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA – CNPJ:35.041.852/0001-01, insta
ressaltar que a proposta da Empresa informa marcas de produtos de
mercado com o preço alto, visto que quase toda a proposta conta
com os materiais da marca “EDLO”, sendo que esta marca realmente
possui preços superiores a outras, porém os materiais desejados
pela  Administração  possuem  ampla  diversidades  de  fornecedores,
sendo eles: GOLGRAN, ABC, RHOSSE, AD INSTRUMENTOS, PRIME, LOKTAL,
STARK, E.GUTH, CASSIFLEX, FACTORY, GUIMELATO, entre outras. Vale
lembar que todas estas marcas citadas atendem as especificações
dos materiais pleiteados, como podem ser constatadas nas pesquisas
de preços juntada aos autos, uma vez que os mesmos itens já foram
comprados por outros órgãos públicos em contratações anteriores
nas referidas marcas, bem como com base na pesquisa em sítios
eletrônicos  especializados  e  nos  fornecedores  locais.  Ressalto
ainda que na fase de pesquisa alguns fornecedores ainda cotaram
alguns itens com a marca “EDLO”, onde o preço serviu de base para
estimativa também.

Desta forma, este Departamento atesta que os preços informados no
Quadro Comparativo são exequíveis e estão no preço de mercado, com
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fulcro em ampla pesquisa realizada nas diversas fontes de preços
informadas. 

Face ao exposto, recomendo que seja dado continuidade a disputa
licitatória, e caso não haja participantes na licitação ou no caso
de surgimentos de novas impugnações nesse sentido, retornem os
autos a este Departamento para nova análise de preços. 

A ATESP/SML, por sua vez, manifestou-se por meio do Memorando n.
002/2020/ATESP-SFEMH/SML, recebido nesta data, às 13h17min, o qual foi
autuado nas  fls. 672/674 do  processo, cuja conclusão  foi no seguinte
sentido: 

Preliminarmente, cumpre consignar que o Departamento de Média e
Alta Complexidade DEMAC/SEMUS ao elaborar a descrição constante
do  Termo  de  Referência,  parametrizou  às  características
necessárias  dos  objetos  a  serem  adquiridos  de  acordo  com  os
procedimentos realizados na rotina hospitalar. 

Considerando  os  fatos  arguidos  pela  impugnante,  promovi  a
pesquisa  de  preço  em  sítios  eletrônicos  especializados  no
comércio  de  material  instrumental  cirúrgico  hospitalar,  tendo
restado  evidenciado  que  a  inexequibilidade  elevada  na  peça
impugnatória não possui fundamento, vez que os valores de todos
os objetos pesquisados concomitante com o referente  ao frete,
estão de acordo com aqueles obtidos previamente na pesquisa de
preços realizada pelo Departamento de Cotações – SML, os quais
vieram a formalizar o estimado à aquisição. 

Em  que  pese  não  ter  sido encaminhado junto  ao  Memorando  da
ATESP/SML a pesquisa por ela citada, urge informar que, conforme se poder
verificar do campo “consultar propostas fechadas” no Sistema Licitações-
e,  até  a  presente  data,  dia  16.03.2020,  existe  um  grande  número  de
propostas cadastradas para a disputa, variando entre 2 e 8 Empresas para
cada Lote. No caso, excluindo-se o Lote 6, para o qual tem-se apenas uma
proposta  cadastrada,  temos  uma  média  de  5,04  propostas  por  lotes,
cadastradas no Sistema (fls. 675). 

Desta forma, por considerar que não há nenhuma evidência quanto
à procedência dos fatos alegados pela Empresa BIONUTRE, com fundamento na
manifestação do Departamento de Cotações de Preços – DCP/SML, apoiada
pela  manifestação  da  ATESP/SML,  delibero  por  julgar  improcedente  os
termos da impugnação da aludida Empresa, mantendo-se, por conseguinte, os
preços  de  referência  informados  no  Edital  de  Licitação,  os  quais
decorreram de pesquisa realizada pelo Departamento de Cotações de Preços
desta Superintendência.

Como  consequência  prática  desta  Decisão,  comunico  que  fica
mantida a data de abertura das propostas, ou seja, dia  19.03.2020, às
09h30min  (hora  do  DF),  visando  suprir  necessidades  inadiáveis  da
Administração, em especial por se tratar de materiais afetos a serviços
de saúde, cuja falta comprometeria o bom andamento dos serviços médicos
prestados à população.  
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4. DA CONCLUSÃO

Ante ao exposto, com fulcro nos Princípios Jurídicos, na
Legislação  aplicável  e  no  que  prevê  o  Edital  de  Licitação,  decido
CONHECER das impugnações interpostas pelas  Empresas abaixo, julgando-a
como segue: 

Empresa Decisão 

LOKTAL Conhecida  e,  no  mérito,  julgada  prejudicada,  em  vista  da
exclusão  do  Lote  06  do  Pregão  em  referência,  conforme
requerido  pela  SEMUSA  e  acatado  por  esta  Pregoeira,  para
garantir a legalidade dos atos praticados no certame.

BIONUTRE Conhecida e, no mérito, julgada improcedente, com fundamento
nas manifestações do Departamento de Cotações de Preços, da
Assessoria  Técnica  Especializada,  ambos  setores  desta  SML,
tendo  em  vista  ainda a  ausência  de  comprovação  dos fatos
alegados  pela  Empresa  impugnante,  já  que,  a  despeito  das
cotações por ela apresentadas, na presente data já consta uma
média  de  5,04  proponentes  por  lote,  conforme  demonstra  a
instrução  processual,  fato  que  afasta  a  alegada
inexequibilidade dos preços estimados nos autos.

Face ao exposto, registro que a Licitação de que trata a
Presente  resposta  permanece  com  data  de  abertura  prevista  para  as
09h30min (do DF), de 19.03.2020, devendo a presente resposta ser remetida
às  Empresas  que  impugnaram  ao  edital  e  disponibilizada  no  Sistema
Licitações-e e no Portal da Prefeitura de Porto Velho, no link relativo a
este Pregão, para ciência de todos os interessados. 

Porto Velho, 16 de março de 2010. 

Tatiane Mariano
Pregoeira - SML
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