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

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se  de  julgamento  de  impugnações  interpostas
contra o Edital do Pregão Eletrônico n. 128/2019/SML, com pedidos de
esclarecimentos, deflagrado nos autos do Processo Administrativo n.
02.00305/2019, que tem por objeto resumido o registro de preços para
eventual  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  PENSO  (BOLSA  COLETORA  E  SONDAS),
conforme  estabelecido  no  Edital  e  seus  Anexos, para  atender  às
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 

A Empresa BIOBASE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita
no CNPJ sob o n. 05.216.859/0001-56, no dia 01 de outubro de 2019, as
03h21m,  solicitou  esclarecimentos  ao instrumento  convocatório,  por
meio do e-mail sergioghin@gmail.com.

I. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Coadunando com a legislação regente o Edital tratou dos
prazos  para  pedido  de  esclarecimento  no  item  2.3  e  11.5.1  do
instrumento convocatório,  verifica-se a tempestividade do documento,
recebemos o pedido de esclarecimento e passamos a análise.

Na  oportunidade,  decido  também  nesta  data  dar
publicidade à peça impugnatória, para ciência de todos. 

II. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

O pedido de esclarecimento solicita informações acerca
da exigência das Sondas serem em embalagem individual em papel grau
cirúrgico, argumentando o mesmo poderia ser em envelope de PVC, com as
mesmas funcionalidades e economicidade. 

Ressaltando  ainda  que  a  ANVISA  não  apresenta  a
obrigatoriedade do papel grau cirúrgico e que a Administração, para
exigir um produto de qualidade pode solicitar amostras.

III. DA ANÁLISE TÉCNICA

Os  aspectos  questionados  orbitam  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 manifestação.

A SEMUSA manifestou-se, conforme transcritos a seguir:

“Considerando  que  o  Pregão  Eletrônico  nº  128,
Processo nº 02.00305/2019, atenderá as unidades de
saúde da Secretaria Municipal de Porto Velho, qual
temos  um  importante  papel  na  Regional  de  saúde
Madeira Mamoré, onde realizamos vários procedimentos
clínicos e/ou cirúrgicos; 
Considerando que a aquisição desses materiais é de
suma importância, já que os mesmos são utilizados
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cotidianamente  e  indispensáveis  no  tratamento  dos
pacientes na maioria oriundos das UPAS, MATERNIDADE
MUNICIPAL, etc...;
Considerando que na falta desses materiais, ocorre a
paralisação de diversos serviços e consequentemente
a precarização do atendimento aos pacientes. 
Neste sentido, informamos que manteremos a descrição
dos produtos de embalagem individual em papel grau
cirúrgico,  visto  que  há  licitações  anteriores  em
todo  território  nacional  do referido produto,  bem
como  garantir  a  celeridade  do  procedimento
licitatório.” 

Considerando que a discricionariedade da Administração
Pública  ao  descrever  as  características  dos  produtos  que  melhor
atendam às suas necessidades, com base na conveniência e oportunidade,
podendo  exigir  características  mínimas,  garantindo  a  igualdade  na
participação dos licitantes para selecionar a proposta mais vantajosa,
em observância aos princípios básicos descritos no art. 3º, caput e
§1º da Lei 8.666/93.

Nesse  ínterim,  uma  vez  estabelecido  pelo  Setor
Solicitante que a descrição do objeto das SONDAS atende plenamente às
necessidades  da  Administração,  não  ocorreu  o  direcionamento  na
especificação dos objetos, bem como que está em consonância com os
princípios norteadores dos procedimentos licitatórios, notadamente da
isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa, nos termos do art.
3º da Lei n.º 8666/93, não passará por nenhuma alteração.

IV.   DA DECISÃO  

Ante  ao  exposto,  com  base  nas  razões  de  fato  e  de
direito  acima  desenvolvidas,  por  tratar-se  de  questionamentos
estritamente técnico, recebo o pedido de esclarecimento interposto e
encaminho  os  devidos  esclarecimentos  elaborados  pela  Secretaria
requisitante.

Ressaltamos ainda, que as decisões ora proferidas estão
embasadas nas razões de fato e direito expostas nesta Resposta, decido
divulgar  esta  resposta  no  Sistema  do  Licitações-e  e  no  Portal  de
Compras  da  Prefeitura  para  ciência  de  todos,  e  que  permanecem
inalterados os outros termos do Edital de Licitação.

Porto Velho, 04 de outubro de 2019.

Janini França Tibes
Pregoeira - SML/PVH
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