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

RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Trata-se  de  julgamento  de  impugnações  interpostas
contra o Edital do Pregão Eletrônico n. 072/2019/SML, com pedidos de
esclarecimentos, deflagrado nos autos do Processo Administrativo n.
02.00076/2019, que tem por objeto resumido a AQUISIÇÃO DE ELETRODOS
(PÁS)  PARA  DESFIBRILADOR  EXTERNO  AUTOMÁTICO  -  DEA, conforme
estabelecido no Edital e seus Anexos, para atender às necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde. 

 A Empresa SALUD BRASIL - PETINELI, com sede na Rua São Mateus,
1121,  Porto  Alegre  –  RS,  CEP:  91410-030,  impugnou  o  ato
convocatório no dia 24 de junho de 2019, as 16h08m, por meio do

e-mail licitacao2@saludbrasil.com.br.
 A  Empresa  CMOS  DRAKE  DO  NORDESTE  S.A.,  pessoa  jurídica  de

direito privado inscrita no CNPJ sob o n. 03.620.716/0001-80,
com sede na Avenida Regent, 600, Sala 205, Aplhaville, Nova Lima
- MG, CEP 34018-000, impugnou o ato convocatório no dia 24 de
junho  de  2019,  as  16h43m,  por  meio  do  e-mail

pedido.licitacoes@cmosdrake.com.br.
 A Empresa P.M COSTA REPRESENTAÇÃO, VENDAS E DISTRIBUIÇÃO, pessoa

jurídica  de  direito  privado  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.
24.789.180/0001-09, com sede na Rua Cinco, nº 45, Bairro Vista
da Serra, Caeté - MG, pediu esclarecimento ao ato convocatório
no  dia  25 de  junho de  2019, as  15h29m,  por meio  do e-mail

licitacao@izapth.com.br.

I. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Coadunando com a legislação regente o Edital tratou dos
prazos  para  pedido  de  esclarecimento  no  item  2.2  e  11.5.1  do
instrumento convocatório, onde se extrai: 

“2.3.  Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  ao
processo  licitatório  deverão  ser  enviados  ao
pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores a data
fixada  para  abertura  da  Sessão  Pública,
exclusivamente  por  meio  eletrônico,
pregoes.sml@gmail.com.
(…)
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.”

Em análise aos documentos encaminhados, haja vista que
os e-mails foram encaminhados entre os dias 24 e 25 de junho após o
horário de expediente, entende-se como data de recebimento os dias
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25.06 quanto as empresas SALUD e CMOS DRAKE, e o dia 26.06 para a
empresa P.M. COSTA, assim,  verifica-se o atendimento dos requisitos
previstos em Edital para seu recebimento tempestivo, motivo pela qual
deverá ser recebida e analisada.

Na oportunidade, decido nesta data dar publicidade aos
pedidos esclarecimentos, para ciência de todos. 

II. DO MÉRITO -   DAS ALEGAÇÕES  

Todas as empresas solicitaram pedido de esclarecimento
acerca da descrição do objeto dos ELETRODOS solicitados nos LOTES 05 e
06, argumentando que apesar de o Edital informar que o produto dever
ser compatível com o Desfibrilador da marca CMOS DRAKE LIFE 400, as
licitantes informaram que existem dois tipos de modelos de eletrodos
fabricados  com  conectores  distintos  para  Aparelhos  desfibriladores
distintos da referia marca. 

Alegam não ser possível, com as informações constantes
no Edital, identificar o Eletrodo que está sendo solicitado.

III.   DA ANÁLISE TÉCNICA  

Os aspectos questionados são estritamente técnicos da
área demandante, orbitando na esfera da discricionariedade do Órgão
Requisitante  e  estritamente  técnicos,  em  face  da  natureza  desta
Superintendência que, criada e regulamentada pela Lei Complementar n.
654/2017,  possui  atribuições  relacionadas  à  operacionalização  dos
procedimentos  Licitatórios,  os  questionamentos  foram  submetidos  à
SEMUSA, para análise e deliberação. 

A SEMUSA manifestou-se sobre a necessidade da alteração
dos objetos dos LOTES 05 e 06, conforme transcritos a seguir:

“o modelo de conector de nossos aparelhos é o de cor
preta” Manifestação no dia 25.06.2019

“Conforme o questionamento acima, entrei em contato
com  chat  online  da  fabricante
(https://cmosdrake.com.br/assistencia-tecnica/)  e
obtive informação de que há dois tipos de conector
que podem ser aplicados ao modelo desfibrilador life
400  futura,  fato  até  então  desconhecido  por  essa
secretaria. Conforme consta no termo de referência,
os aparelhos foram adquiridos no início do ano de
2019 e conforme catálogo (anexo) do fabricante os
aparelhos  fabricados  a  partir  de  maio  de  2017
utilizam  o  conector  modelo  novo  de  cor  preta,
portanto esses devem ser adquiridos.” Manifestação
no dia 25.06.2019

“Os pedidos de esclarecimentos acerca da marca CMOS
DRAKE procedem, pois somente após esses verificamos
que existem dois tipos de conexão para os aparelhos
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dessa marca.
Assim, optamos por modificar o descritivo dos itens
conforme sugerido pela Pregoeira e retornar as fases
da disputa. Devendo a partir desse momento constar a
informação no descritivo que o modelo de conectores
será  de  cor  preta  códigos  de  referência  F7988W
(Adulto)  e  F7988P  (Infantil)”  Manifestação  dia
03/07/2019

Desta maneira, a modificação no descritivo dos objetos
ficou conforme quadro abaixo:

LOTE
DESCRITIVO

Onde se lê: LEIA-SE:

05

Eletrodo  adulto  (pás)  para
desfibrilador  externo
automático compatível com a
marca cmos drake modelo life
400.  O  material  deve  ser
livre  de  látex,  de  rápida
conexão  com  o  dea,  com
excelente  condutividade  e
sem  risco  de  queimaduras
acidentais.  Embalados  em
sacos herméticos de material
opaco destinado a proteger o
gel  da  luz  e  da  umidade.
Deve  possuir  registro  na
ANVISA,  validade  mínima  de
12  meses  após  entrega
definitiva. 

Eletrodo  adulto  (pás) para
desfibrilador externo automático
compatível com a marca CMOS DRAKE
modelo  LIFE  400  FUTURA,  com
conector da cor preta (código de
referência:  F7988W  (AD)). O
material deve ser livre de látex,
de rápida conexão com o DEA, com
excelente  condutividade  e  sem
risco de queimaduras acidentais.
Embalados em sacos herméticos de
material  opaco  destinado  a
proteger  o  gel  da  luz  e  da
umidade. Deve possuir registro na
ANVISA,  validade  mínima  de  12
meses após entrega definitiva. 

06

Eletrodo infantil (pás) para
desfibrilador  externo
automático compatível com a
marca cmos drake modelo life
400.  O  material  deve  ser
livre  de  látex,  de  rápida
conexão  com  o  dea,  com
excelente  condutividade  e
sem  risco  de  queimaduras
acidentais.  Embalados  em
sacos herméticos de material
opaco destinado a proteger o
gel  da  luz  e  da  umidade.
Deve  possuir  registro  na
ANVISA,  validade  mínima  de
12  meses  após  entrega
definitiva.

Eletrodo  infantil  (pás) para
desfibrilador externo automático
compatível com a marca CMOS DRAKE
modelo  LIFE  400  FUTURA,  com
conector da cor preta (código de
referência:  F7988P  (INF)).  O
material deve ser livre de látex,
de rápida conexão com o DEA, com
excelente  condutividade  e  sem
risco de queimaduras acidentais.
Embalados em sacos herméticos de
material  opaco  destinado  a
proteger  o  gel  da  luz  e  da
umidade. Deve possuir registro na
ANVISA,  validade  mínima  de  12
meses após entrega definitiva.

Não  obstante,  com  a  modificação/correção/acréscimo  de
informação pertinente ao descritivo do Objeto (exigência editalícia)
dos LOTES 05 e 06 e  a impossibilidade de modificar o objeto sem o
retorno  de  fases,  é  inafastável  à  necessidade  de  republicação  do
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Edital,  atendendo  ao §4º  do art. 21 da Lei  8.666/93, art. 20 do
Decreto  5.450/05  e  do  Decreto  Municipal  n.  10.300/2016,  as
jurisprudências e o item 19.2 do Edital.

IV.   DA DECISÃO  

Ante  ao  exposto,  com  base  nas  razões  de  fato  e  de
direito  acima  desenvolvidas,  recebo  os  pedidos  de  esclarecimentos
interposto  e  encaminho  os  devidos  esclarecimentos  elaborados  pela
Secretaria requisitante.

Ato  contínuo,  informamos  que  ocorreu  alterações  no
Edital,  por  tal  motivo  republicamos  o  instrumento  convocatório
reabrindo o prazo para disputa.

Porto Velho, 22 de julho de 2019.

Janini França Tibes
Pregoeira/SML
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