
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SAÚDE – CPL-SAÚDE
EQUIPE DE PREGÃO

 

RESPOSTA  A  IMPUGNAÇÃO

Processo nº: 08.00153/2016

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 014/2016

Licitações-e: 635925

Objeto:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL E  FUTURA AQUISIÇÃO  DE
CAIXAS TÉRMICA E CAIXAS DE ISOPOR.

A empresa  AGROMOTORES MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA,  inscrita no CNPJ sob o

número 03.881. 622/0001-64, com sede na cidade de Porto Velho,  no estado de Rondônia,  sito à Rua

Almirante Barroso, no 1.528, Bairro Santa Bárbara CEP:76-804-214, protocolou via e-mail impugnação
no dia 14.07.2016, endereçada a este Pregoeiro referente ao Edital do  Pregão Eletrônico de nº
014/2016.

O Pregoeiro, designado em face dos termos da impugnação em referência, apresenta os seguintes
entendimentos:

DA TEMPESTIVIDADE

Recebo a presente impugnação, visto que interposta tempestivamente pela empresa ora citada, em
conformidade com edital, senão vejamos:

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
Eletrônico;

I – DAS RAZÕES

Em síntese, a empresa AGROMOTORES MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA, alega que:

As medidas mínimas exigidas internas e externas não se encaixam em nenhuma marca usual do
mercado nacional, impossibilitando assim a concorrência.

Considerando  tratar-se  de  questionamentos  técnicos  este  pregoeiro  encaminhou  o  pedido  de



impugnação ao Departamento de Atenção Básica, da qual obteve os seguintes esclarecimentos:

II – DA RESPOSTA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB

 Senhor(a) Diretor(a),

1. Em resposta ao memorando nº 034, venho informar que fora identificado o vício quanto as

medidas especificadas no Termo de Referência em questão aos itens 07,08,09 (Caixas de Isopor 12,

50 e 120 litros, Respectivamente).

2. Informamos  que  será  aceito  a  solicitação  de  impugnação  enviada  pela  empresa

AGROMOTORES  para  correção,  e  para  que  demais  empresas  não  venham  fazer  a  mesma

solicitação  por  não  encontrar  no  mercado  tais  medidas,  estamos  encaminhando  outras

especificações referentes ao material solicitado que tornará a licitação em questão bem mais ampla

e não direcionará a nenhuma empresa ou marca específica.

3. Segue em anexo novas especificações

Atenciosamente,

Zenete Tixeira Feitoza
mat:173930

Chefe de Divisão De Imunizações

06
Caixa de isopor com tampa e sem alça capacidade mínima de 12 litros, a apresentação do produto 
deverá obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega 
definitiva.

96

07
Caixa de isopor com tampa e sem alça e capacidade mínima de 50 litros, a apresentação do produto
deverá obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega
definitiva.

96

08
Caixa de isopor com tampa e sem alça e  capacidade mínima de 120 litros,  a  apresentação do
produto deverá obedecer a legislação atual vigente; validade mínima de 1 ano a partir da data de
entrega definitiva.

116



III – DA CONCLUSÃO

Desta feita, primando pelos princípios e dispositivos legais aplicáveis ao feito, bem como ao próprio Edital

de Licitação e diante da resposta enviada pelo Departamento de Atenção Básica – DAB, e entendendo que o

DAB reconheceu a falha na especificação, porém foram indeferidas as especificações opinadas pela empresa

ora impugnante, portanto  DECIDO POR CONHECER DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO, PARA, NO

MÉRITO,  JULGÁ-LA  PARCIALMENTE  PROCEDENTE.  O  Certame  está  suspenso  por  tempo

indeterminado para adequações no edital.

Salientamos que quanto a informação da empresa ora impugnante sobre a questão do frete, e a elevação dos

valores  em quase 50% (cinquenta por  cento) do valor do produto,  informamos que esse é  um risco do

empreendimento e que os demais custos não serão pagos pela administração, estando a cargo do fornecedor

vencedor no certame.

Porto Velho, 19 de Julho de 2016.

ANTÔNIO FABRÍCIO P. DA COSTA
Pregoeiro Oficial de Licitações da Saúde
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