
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SAÚDE – CPL-SAÚDE
EQUIPE DE PREGÃO 02

RESPOSTA  A IMPUGNAÇÃO

Processo nº: 08.0001/2016

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 010/2016

ID Licitações-e: 629612

Objeto:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  FUTURA  E  EVENTUAL  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE
CONSUMO  (QUÍMICOS  REVELADOR  E  FIXADOR)  E  PELÍCULAS  PARA  RAIO  X,  para  atender  as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/SEMUSA. 

A  empresa  BIOCAL  COMÉRCIO  E  REPRESENTAÇÕES  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  número

02.176.223/0004-82, com sede estabelecida na cidade de Cacoal, Estado de Rondônia,  protocolou via e-mail
impugnação no dia 31.05.2016, endereçada a este Pregoeiro referente ao Edital do Pregão Eletrônico de nº
010/2016.

A  Pregoeira,  designada  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  BIOCAL  COMÉRCIO  E  REPRESENTAÇÕES  LTDA,  alega  que  sua
participação estaria prejudicada em função de o lote 02 conter  em seu item 02 (FILME PARA CÂMARA
LASER 20x25cm DVM, cx c/ 100  películas.  Compatível  com  o  equipamento  dry  5800  kodak/carestream)
produto não comercializado pela mesma, sendo que a mesma comercializa e atende perfeitamente o item 01
do referido lote (Películas para raio X, especificações conforme Edital), restando assim sua não participação
no lote por não poder ofertar o item 02. Sendo assim a Biocal  entende que  deverá  ser desmembrando  os



itens  do  lote  para  assim  ser  ampliada  a  disputa  e  desse  modo  não  limitar  a concorrência como rege a
lei de licitação. 

.

II  – DO ENCAMINHAMENTO DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO SETOR TÉCNICO DEMANDANTE E
RESPOSTA DO MESMO

Considerando tratar-se de questionamentos eminentemente técnicos, a pregoeira encaminhou o pedido de
impugnação ao Departamento de Média e Alta Complexidade, por meio de despacho exarado as fls. 407
acostado aos autos do processo, da qual obteve os seguintes esclarecimentos:

De: Departamento de Média e Alta Complexidade - DMAC/SEMUSA

Para: Comissão Permanente de Licitação - CPL/SEMUSA

ASSUNTO:  Resposta  a  IMPUGNAÇÃO da  Empresa  BIOCAL  COMÉRCIO  E
REPRESENTAÇÕES LTDA.

Senhor Pregoeiro,

Ao  cumprimentá-lo  cordialmente,  vimos  por  meio  deste,  em  resposta  a

IMPUGNAÇÃO da Empresa  BIOCAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,  ao Edital de

Pregão  Eletrônico  nº  010/2016,  SRP nº  006/2016 cujo  objeto  é  aquisição  de  materiais  de

consumo (químicos revelador e fixador) e películas para raios-x.

Considerando  a  pertinência  da  impugnação  ora  apresentada  pela  Empresa

BIOCAL  e  a  preocupação  desta  SEMUSA em  assegurar  o  direito  de  competitividade  neste

certame licitatório de acordo com a Lei 8666 de 21 de junho 1993.

Art.  3o A licitação destina-se a garantir  a observância  do

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta

mais  vantajosa  para  a  administração  e  a  promoção  do

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos

da  legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da



vinculação  ao  instrumento  convocatório,  do  julgamento

objetivo e dos que lhes são correlatos.

§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; 

Pelo exposto entendemos que a impugnação ao lote 02, com relação a manter o

item 01 e 02 no mesmo lote poderá prejudicar a participação de maior quantidade de empresas ao

fato  do  item  01  ser  ofertado  por  diferentes  marcas,  deve  se  julgada  procedente  com  a

fundamentação acima, sendo retificado com o desmembramento dos itens como consta abaixo e

no termo de referência em anexo.

Segue:

LOTE 01

Item Und Descrição Mínima do Material Qnt 25% Total

01 GL REVELADOR  AUTOMÁTICO  RAIO-X,  para  preparo  de  38   litros.
Componentes:Parte  A:  Dietileno  glicol  ,Sulfito  de  potássio  45  %,
Carbonato de potássio, Hidroquinona, Hidróxido de potássio Parte B:
Dietileno  glicol,Ácido  acético,  Fenidona  Parte  C:Metabissulfito,
Glutaraldeido Características Físico-químicas:Parte A: Forma Física:
Líquido  claro;  Cor:  levemente  amarelado;  Odor:  Leve  odor
característico; Densidade:1,289 – 1,299 g/cm3 ; pH: 11,37 – 12,37;
Solubilidade  em água:  Completa;  Líquido  não  inflamável  Parte  B:
Corrosivo; Forma Física: Líquido claro; Cor: amarelado; Odor: Leve
odor  de  ácido  acético;  Densidade:  1,101  –  1,110  g/cm3  ;  pH:
1,0Solubilidade em água:Completa; Líquido não inflamável. Parte C:
Forma Física: Líquido claro; Cor: incolor; Odor: Leve odor de áldeido;
Densidade:  1,242  –  1,252  g/cm3Solubilidade  em água:  Completa;
Líquido não inflamável. Validade Mínima de 6 meses a partir da data
de entrega. Certificado de Boas Práticas de fabricação.

 192 48 240

02 GL FIXADOR  AUTOMÁTICO P/  RAIO-X,  para  o  preparo  de  38 litros.
Com as características:Estabilidade química; Polimerização Perigosa:
Não  ocorre;Não  se  prevê  qualquer  acumulação  em  organismos
Composição:Parte  A (  Fixador  ):Tiossulfato  de  Amônio  ;Sulfito  de
Sódio  Ácido Acético  ;Ácido Bórico;  Parte  B (  Endurecedor):  Ácido
Acético; Ácido Sulfúrico; Sulfato de    Alumínio. Características físico
quimicas:  Parte  A (Fixador  ):Forma Física:  Líquido;Cor:  levemente
esverdeada; Odor: Leve odor de ácido acético; Densidade: 1,270 –
1,290 g/cm3 : pH: 5,25 – 5,45; Solubilidade em água: Completa Parte
B ( Endurecedor ):Forma Física: Líquido;Cor: incolor Odor: Leve odor
de  ácido  acético;  Densidade:  1,127  –  1,167  g/cm3  ;pH:  1,0;

192 48 240
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3


Solubilidade  em água:  Completa.  Validade  Mínima  de  6  meses  a
partir da data de entrega. Certificado de Boas Práticas de fabricação

LOTE 02

01 CX PELÍCULAS  PARA RAIOS-X,  tamanho  18x24cm,  cx  c/  100  películas.
certificado de boas práticas de fabricação. 

300 75 375

LOTE 03

01 CX FILME  PARA CÂMARA LASER  20X25cm DVM,  cx  c/  100  películas.
Compatível com o equipamento dry 5800 kodak/carestream 

200 50 250

Porto Velho, 31 de maio de 2016.

________________________________________
Francisca Rodrigues Nery
Diretora do Demac/SEMUSA

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 Media e Alta Complexidade - DMAC, DECIDO POR CONHECER

DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO, PARA, NO MÉRITO, JULGÁ-LA PROCEDENTE.

Considerando  que  não  houve  modificação  de  especificações,  nos  itens  alvos  de  impugnação,  e  que  a

estimativa de preços (cotação) acostadas nos autos atende a necessidade, uma vez que é retratado o valor

compatível de mercado, o pregão será suspenso somente para adequações e agrupamento dos itens do lote 02

em lotes distintos, portando tão logo for nanada a problemática em tela será agendada nova data para a disputa

do certame, ficando sob responsabilidade de todo e qualquer interessado o acompanhamento por meio das

publicações oficiais.

Porto Velho, 31 de maio de 2016

Joselaine Maria Simionato

Pregoeira Oficial de Licitações da Saúde
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