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

Processo:  08.00257/2018  Modalidade:  Pregão  Eletrônico  n°
0149/2018-SRP  Nº  075/2018  Objeto:  Registro  de  preços,  pelo
prazo  de  12  (doze)  meses,  para  eventual AQUISIÇÃO  DE
ESFIGMOMANÔMETROS,  TERMÔMETRO  DE  INFRAVERMELHO  E  TERMÔMETRO
DIGITAL,  visando  atender  as  necessidades  da  Administração
Pública do Município de Porto Velho, em especial à Secretaria
Municipal De Saúde – SEMUSA, conforme disposições deste Edital
e seus anexos. 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

Trata-se de impugnação formulada pela Empresa A.
G. D. DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 63.774.269/0001-45,
sediado  à  rua  Rio  Branco,  1391,  Bairro  Princesa  Izabel,
Município de Cacoal-RO, empresa de direito privado, em face
dos termos do Edital de Pregão Eletrônico n. 0149/2018-SRP Nº
075/2018,  deflagrado  no  processo  administrativo  n.
08.00257/2018,  cujo  objeto  resumido  é  a  AQUISIÇÃO  DE
ESFIGMOMANÔMETROS,  TERMÔMETRO  DE  INFRAVERMELHO  E  TERMÔMETRO
DIGITAL, conforme descrito no Edital e seus Anexos. 

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O Edital de Licitação dispôs sobre impugnação em
seu item 11, de onde se extrai prazo, forma e local onde deve
ser  protocolada  a  peça  impugnatória,  conforme  transcrito
abaixo: 

“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  email  para  o  endereço:
pregoes.sml@gmail.com.  (...)  11.5.  Eventuais
recursos, contrarrazões ou impugnações deverão ser
encaminhados  ao  Pregoeiro  da  Superintendência
Municipal de Licitações responsável pelo processo,
que deverá receber, analisar e decidir os recursos
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e  impugnações,  que  deverão  ser  remetidos
exclusivamente  para  o  e-mail
pregoes.sml@gmail.com,  respeitados  os  prazos
definidos em lei e neste edital. A remessa dos
instrumentos  previstos  neste  item  (recursos,
contrarrazões ou impugnações), deverá observar 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.” 

 
Em  análise  aos  documentos  encaminhados  pela

impugnante verifica-se o atendimento dos requisitos previstos
em Edital para seu recebimento, motivo pela qual deverá ser
recebida e analisada. 

II. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS:

Em síntese a impugnante alega que a comissão de
licitação  que  o  Edital,  em  seu  Item  1  e  2,  esta  dando
preferência  a  apenas  uma  fabricante,  e  RESTRINGINDO  a
participação de outras marcas, além de que a marca indicada em
Edital  também  não  atende  completamente  às  exigências
editalícias. 

Esclarece que, ate mesmo as marcas recomendadas no
edital BIC e WELCHY ALLYN, marcas de qualidade incontestáveis,
não atendem ao descrito na especificação do edital, conforme
demostração das empresas, abaixo: 

MARCA BIC: “NÃO TEM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE QUEDAS
E NÃO TEM TUBO, MANGUITO E PERA EM LÁTEX, POIS EM LUGAR QUENTE
O  LÁTEX  COSTUMA  MELAR  E  DERRETER,  NÃO  TEM  COBERTURA  EM
GARANTIA”. 

MARCA WELCHY ALLYN:  “TEM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE
QUEDAS DE ALTURA DE 70CM SEM PERDER A CALIBRAÇÃO, NÃO TEM
TUBO, MANGUITO E PERA EM LÁTEX, NÃO TEM APARELHO INFANTIL E
OBESO, PRECISA COMPRAR O ADULTO + BRAÇADEIRAS”

Cita doutrina sobre a restrição de competitividade
e,  por  fim,  solicita  que  seja  julgada  procedente  sua
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impugnação com a consequente alteração no edital. Não obstante
informa que devido a atual exigência do sistema de proteção
antiqueda  o  valor  de  referência  do  Edital  encontra-se
inexequível, sem apresentar nenhum documento que comprove está
alegação.

III. DA ANÁLISE TÉCNICA:

Posto isto, considerando os quesitos de caráter
técnico, encaminhamos a impugnação  à Secretaria Municipal de
Saúde, para analisar o questionamento e deliberar acerca do
objeto. Como Órgão  requisitante, o mesmo manifestou-se por
meio  do  Ofício  n.  0177/DEMAC/GAB/SEMUSA,  realizando  a
modificação da descrição dos LOTES 01 (Esfigmomanômetro uso
adulto obeso) e 02 (Esfigmomanômetro uso pediátrico), visando
uma maior competitividade.

Prima facie, esclareço que independentemente de a
Administração solicitar as características mínimas do bem a
ser adquirido, cabe enfatizar os ensinamentos de Justen Filho,
Marçal, que: “Nada poderá ser decidido além do constante no
Edital. A descrição do objeto da licitação contida no edital
não  pode  deixar  margem  a  qualquer  dúvida  nem  admite
complementação a posteriori. Entre a opção de uma descrição
sucinta e uma descrição minuciosa, não pode haver dúvida para
a Administração Pública. Tem de escolher a descrição completa
e  minuciosa.  Certamente,  a  descrição  deve  ser  clara.  Mas
“minúcia”  não  significa  “obscuridade”.  Se  a  descrição  do
objeto  da  licitação  não  for  completa  e  perfeita,  haverá
nulidade  […]  São  os  princípios  norteadores  da  licitação  a
“vinculação ao edital” e o “julgamento objetivo”.” 

Cumpre consignar, que a manifestação da Secretaria
Municipal de Saúde, órgão requisitante, induz à inafastável a
necessidade  de  correção/adequação  do  Objeto,  em  observância
aos princípios aplicáveis às licitações, as jurisprudências e
a legislação, bem como atendendo ao item 19.2 do Edital essa
modificação implicará na divulgação e reabertura dos prazos do
certame.

Não obstante, quanto a alegação de uma possível
inexequibilidade, ressaltamos que a pesquisa de preço consiste
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em procedimento prévio e indispensável servindo como base para
confronto e exame de propostas em licitação, definição o preço
de referência estimado que a Administração está disposta a
contratar, constando no Edital como critério de aceitabilidade
dos preços unitários e total.

Para o presente certame foi realizada uma ampla
pesquisa de preço em conformidade com as Instruções Normativas
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, concluindo
com pesquisas em contratações de outros Órgãos Públicos, em
sítios eletrônicos especializados e junto ao mercado local.
Não cabendo assim, a alegação de inexequibilidade, contudo,
haja  vista  que  o  objeto  será  alterado  visando  uma  maior
competitividade, informamos que passará por uma nova cotação
de preço.

IV. DA CONCLUSÃO:

Ex  positis,  com  base  nas  razões  de  fato  e  de
direito acima desenvolvidas,  DECIDO POR CONHECER DA PRESENTE
IMPUGNAÇÃO, POR PREENCHER OS REQUISITOS PARA NO MÉRITO, DAR
PARCIAL  PROVIMENTO, nos  termos  da  legislação  pertinente,
informando  ainda  que  o  edital  passará  pelas  alterações
pertinentes, sendo republicado nos mesmos meios de divulgação
conforme item 18.2 do Instrumento Convocatório e o §4º do art.
21 da Lei 8.666/93.

Porto Velho, 30 de janeiro de 2019.

Erineide Araújo dos Santos
Pregoeira/SML
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