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

RESPOSTA À IMPUGNAÇÕES

Trata-se de julgamento de impugnações interpostas
contra  o  Edital  do  Pregão  Eletrônico  n.  143/2019/SML,
deflagrado  nos  autos  do  Processo  Administrativo  n.
02.00107/2019, que tem por objeto resumido o Registro de preços
permanente  para  eventual  AQUISIÇÃO  DE  EQUIPOS  PARA  BOMBA  DE
INFUSÃO  COM  CEDÊNCIA  EM  COMODATO  DAS  BOMBAS  DE  INFUSÃO,
conforme estabelecido no Edital e seus Anexos, para atender às
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 

I. DAS IMPUGNANTES

A  Empresa  SAMTRONIC  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n. 58.426.628/0001-33, no dia 14 de
novembro de 2019, as 16h09m (horário local), por meio do e-mail
aline.nascimento@samtronic.com.br,  impugnou  a  primeira
publicação do Edital de Licitação, o qual tinha abertura das
Propostas prevista para o dia 19.11.2019.

A empresa PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA,
inscrita  no  CNPJ  sob  n.  00.740.696/0001-92,  no  dia  03  de
fevereiro de 2020, as 15h05m (horário local), por meio do e-
mail  leunisio.silva@pmh.com.br,  impugnou  a  Errata  do  Edital
(Republicação),  a  qual  teve  abertura  das  propostas  no  dia
05.02.2020.

As  peças  encontram-se  publicadas  no  Sistema  do
Licitações-e e no Portal de Compras junto ao Pregão Eletrônico
n. 143/2019 – ANULADO1 e no Pregão Eletrônico n. 035/20202

II.     DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES  

A  princípio,  cumpre  salientar  que  o  Pregão
Eletrônico n. 143/2019/SML quando publicado pela primeira vez
tinha a abertura das Propostas inicialmente prevista para o dia
13.11.2019,  e  que  foi  reagendada  para  o  dia  19.11.2019,
conforme  Aviso  disponível  no  portal  da  Prefeitura  de  Porto
Velho.

No  dia  19.11.2019,  o  certame  foi  suspenso,  em
razão  da  necessidade  de  análise  acerca  do  pedido  de
esclarecimento,  da  empresa  BIOLAR  IMPORTAÇÃO  E  EXPORTAÇÃO
EIRELI, e da impugnação interposta pela empresa LIFE INDUSTRIAL
DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A.

1 Link: https://compras.portovelho.ro.gov.br/Licitacoes/errata-pregao-eletronico-n-1432019-srpp-
aquisicao-de-equipos-para-bomba-de-infusao-com-cedencia-em-comodato-das-bombas-de-infusao/

2 Link: https://compras.portovelho.ro.gov.br/Licitacoes/pregao-eletronico-n-0352020-srpp-aquisicao-
de-equipos-para-bomba-de-infusao-com-cedencia-em-comodato-das-bombas-de-infusao/
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Posterior  as  análises  técnicas  da  Secretaria
Requisitante,  a  qual  julgou  os  questionamentos  parcialmente
procedentes e deliberou pela modificação no descritivo do item
03  (Bomba  de  infusão)  que  compõe  o  Lote  único,  no  dia
22.01.2020 o Edital foi republicado, como ERRATA do Edital, com
data designada para abertura das propostas em 05.02.2020.

Cabe  consignar,  que  o  certame  foi  conduzido
inicialmente por está servidora que integra a Equipe de Pregão
n. 05 da SML/PVH, no entanto antes de iniciar o período de
férias em 02.02.2020 os autos foram remetidos ao Gabinete da
SML para redesignação da Equipe que passaria a ser responsável
pela condução do Pregão a partir de tal data.

Em  face  disso,  os  autos  do  processo  foram
encaminhados à Equipe de Pregão n. 01 da SML/PVH, conduzido
pela  Pregoeira  Tatiane  Mariano,  apenas  no  dia  04.02.2020  as
13h55m  (horário  local),  conforme  fls.  643,  e  designado  no
Sistema  Licitações-e  somente  no  dia  05.02.2020  (Data  da
abertura das propostas e disputa), conforme fls. 644.

A sessão foi iniciada com a desclassificação de
uma licitante antes da etapa de lances por descumprimento do
item  5.1.5  do  Edital,  e,  após  a  disputa  as  três  empresas
participantes  foram  desclassificadas  com  fundamento  no  item
8.2.,  I  do  Edital,  conforme  julgamento  de  recurso
administrativo3 de fls. 1.027/1.043, findando com o fracasso do
certame.

Ocorre que, no dia 14.11.2019 a empresa SAMTRONIC
havia impugnado o primeiro Edital divulgado, contudo, devido o
e-mail encaminhado à Superintendência Municipal de Licitações
direcionar a outro processo licitatório4, conforme fls. 951/953
e  976,  circunstância  que  ocasionou  o  não  recebimento  do
documento, o qual na época deixou de ser recebido e analisado
por esta servidora.

Verifica-se ainda, conforme relatado nos autos, a
PMH impugnou o Edital no dia 03.02.2020 as 15h05m (hora local
de  Porto  Velho),  assim,  intempestivamente  nas  disposições
contidas no Instrumento Convocatório, em especial o item 11.1
c/c/ com o item 11.3 e 11.5.15. Todavia, com a ausência de
pregoeiro conduzindo o certame entre os dias 02.02 a 04.02, e a

3 https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/despanulacaopregoeira.pdf   
4 https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/docanexodiligencia4.pdf  
5 11.3. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 
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.
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designação de nova equipe no dia da abertura das propostas, a
impugnação da PHM também deixou de ser recebida.

Em decorrência do fracasso do certame, analisando
o  recurso  apresentado  pela  empresa  SAMTRONIC  e  a  inegável
ausência  de  análise  por  parte  da  Administração  quanto  aos
termos de sua impugnação, nos moldes do art. 41, §1º da Lei
n.8.666/93.  Reforçado  pela  necessidade  de  análise  técnica
acerca dos pontos impugnados pela empresa PMH, ficou constatada
a  existência  de  vícios  insanáveis  no  curso  do  procedimento
licitatório, competindo à Administração tão somente o exercício
do  controle  da  legalidade  de  seus  atos,  pelo  princípio  da
autotutela administrativa, firmados nas Súmulas 346 e 473 do
STF. 

Assim,  nos  termos  do  JULGAMENTO  DE  RECURSO
ADMINISTRATIVO  (fls.  1.027/1.043)  e  do  DESPACHO  DE  ANULAÇÃO
(1.044/1.047), divulgados no Portal de Compras da Prefeitura6, o
Pregão Eletrônico n. 143/2019/SML foi anulado no dia 09.03.2020
e  a  publicação  de  uma  nova  licitação  ficou  condicionada  à
manifestação pontual da Secretaria Municipal de Saúde quanto a
todos os pontos contidos nas impugnações da SAMTRONIC e PMH.

Por fim, importa consignar que não compete a esta
Superintendência7 manifestar-se acerca da definição do objeto
licitado, tendo em vista as competências atribuídas à SEMUSA,
que  na  qualidade  de  Órgão  requisitante  dos  materiais  deve
avaliar, dentro dos parâmetros de conveniência e oportunidade o
que melhor atende as demandas sob sua responsabilidade. 

Tal  definição  deve  ser  promovida  por  meio  de
servidores  técnicos  e  habilitados  para  tanto,  os  quais,
presume-se, possuem conhecimento técnico e empírico do mercado
e  das  soluções  disponíveis  para  atendimento  de  legítimo
interesse público. 

De  igual  modo,  limitando-me  às  atribuições
inerentes  aos  servidores  investidos  no  cargo  de  Pregoeiro,
saliento  que  não  nos  compete  ingerir  na  tomada  de  decisões
relativas  à  definição  dos  produtos  a  serem  licitados,  haja
vista que, como dito acima, a definição do objeto licitado é
feita pelo Órgão técnico demandante dos produtos por meio de
servidores com conhecimento técnico para tanto. 

Promovidos  os  esclarecimentos  iniciais,
justificado  o  lapso  temporal  para  divulgação  da  presente
resposta e delimitadas as competências quanto ao julgamento de

6 https://compras.portovelho.ro.gov.br/Licitacoes/errata-pregao-eletronico-n-1432019-srpp-aquisicao-  
de-equipos-para-bomba-de-infusao-com-cedencia-em-comodato-das-bombas-de-infusao/

7 Criada pela Lei Complementar n. 654/2017 para operacionalizar os procedimentos licitatórios no
âmbito da Prefeitura de Porto Velho.
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mérito,  passo  à  análise  e  resposta  aos  pontos  vertidos  na
presente impugnação.

III. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Coadunando  com  a  legislação  regente  o  Edital
tratou dos prazos para impugnação no item 11.1 e 11.5.1,  in
verbis:

“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 e-mail para
o endereço: 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.”
 

Acerca dos requisitos de admissibilidade, por se
tratar  de  impugnação  a  Edital  de  Licitação  deflagrada  na
modalidade Pregão Eletrônico, cujas razões de irresignação das
Empresa foram encaminhadas em momentos distintos, urge analisar
os  termos  impugnados  na  forma  da  legislação  regente  e  do
Edital.

Assim,  a  empresa  SAMTRONI  remeteu  o  e-mail
contendo  suas  razões  de  irresignação  ao  e-mail  desta
Superintendência às 16h09m (hora local de Porto Velho), do dia
14.11.2019,  consoante  consta  das  fls.  951/976,  considerada
recebida  no  dia  15.03.2020,  nos  termos  do  item  11.5.1.  do
Edital.

Quanto aos requisitos de admissibilidade, em razão
da abertura das Propostas ter sido postimeiro marcada para o
dia 19.11.2019, considera-se tempestiva a impugnação da Empresa
SAMTRONI, nos termos do já mencionado item 11.1. do Edital de
Licitação. 

Por sua vez, a empresa PMH, remeteu sua impugnação
ao e-mail desta Superintendência às 15h05m (hora local de Porto
Velho),  do  dia  03.02.2020,  conforme  fls.  1023/1026,
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considerando-se recebida no dia 04.02.2020, nos termos do item
11.5.1. do Edital.

Desta forma, a impugnação encaminhada pela empresa
PMH, observando a data de abertura das propostas (05.02.2020),
considera-se intempestiva. No entanto, tal fato não afasta a
necessidade de resposta pela Administração, que  deve receber
tal impugnação como direito de petição, tal como estatuído no
art. 5º da Constituição Federal.

IV. DO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO

1. SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

A  impugnante,  em  suma,  alega  direcionamento  nas
especificações do objeto para modelo Volumat Agilia da marca
FRESENIUS,  apresentando  na  peça  impugnatória  os  princípios
licitatórios e as jurisprudências sobre o tema.

Solicita a modificação na descrição do tamanho dos
equipos  (item  1  e  2)  para  “máximo  270m  (aproximadamente)”,
sobre  a  argumentação  de  que  os  insumos  serão  utilizados  no
mesmo equipamentos e estão com divergência entre o tamanho dos
equipos solicitado para o Item 01 e o Item 02.

Solicita a remoção da exigência de equipo sem DEHP
no  descritivo  do  Item  2  (Equipo  para  infusão  de  soluções
parenterais), pois, segundo a licitante, essa exigência só tem
o intuito de direcionar para fabricante Fresenius e relata que:
“equipos sem DEHP são fornecidos por empresas multinacionais
que tentam impor ao Brasil esta necessidade.”

Por fim, ainda, sobre a especificação exigida para
o  item  2  (Equipo  para  infusão  de  soluções  parenterais),
solicita a mudança na exigência de injetor lateral tipo Y com
sistema  needle-free,  para  permitir  que  sistema  com  membrana
autocicatrizante  também  seja  ofertada,  argumentando  que  a
maioria dos fabricantes utilizam o sistema autocicatrizante e
que a Secretaria Municipal de Saúde manifestou-se anteriormente
nos autos relatando que “O Sistema needle-fre descrito no item
2 e o sistema autocicatrizente são indiferentes para finalidade
do produto, podendo ser incluído no descritivo”.

2. PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

A  peça  impugnatória,  em  síntese,  solicita
alteração no tamanho exigidos para os equipos, item 1 e 2 do
lote  único,  argumentando  que  o  foco  de  uma  licitação  é  a
aquisição  de  produtos  com  valores  acessíveis,  qualidade  e
segurança para os resultados dos testes. Objetivo este, segundo
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a impugnante, melhor alcançado com a alteração do tamanho do
equipo para: 1,80 a 2,40 cm de comprimento máximo.

IV. DO JULGAMENTO

1. MANIFESTAÇÃO DA SEMUSA

Inicialmente consigno que, os aspectos impugnados
orbitam na esfera da discricionariedade do Órgão Requisitante e
são  estritamente  técnicos,  em  face  da  natureza  desta
Superintendência  que,  criada  e  regulamentada  pela  Lei
Complementar n. 654/2017, possuindo atribuições relacionadas à
operacionalização dos procedimentos Licitatórios, os termos das
referidas impugnações foram submetidos à SEMUSA, para análise e
deliberação acerca da aceitação das alterações sugeridas pelas
impugnantes  e  da  alegação  de  direcionamento  interposto  pela
empresa SAMTRONIC. 

A Secretaria Municipal de Saúde, através das fls.
1.071 a 1.082 dos autos, manifestou-se informando que não há
direcionamento no descritivo dos itens que compõem o certame,
pois ao menos duas fabricantes possuem materiais que atendem
todas  as  exigências  editalícias.  Esclareceu  que  devido  as
dificuldades  encontradas  na  fase  de  pesquisa  de  preço  em
01.07.2019  manifestou-se  sobre  a  aceitação  de  membrana
autocicatrizante, no entanto ressalta que a equipe técnica foi
contrária  a  mudança,  fato  esse  que  gerou  outra  pesquisa  de
preço  e  o  edital  foi  publicado  justificando  tecnicamente  a
necessidade de Needle freee e DEHP FREE. Destacando, ainda, que
a  impugnante  SAMTRONIC  embora  alegue  ausência de  estudo
conclusivo sobre DEHP FREE, também possui em sua linha equipos
com essa especificação.

Conclui  a  manifestação,  deliberando  pela
permanência da especificação dos materiais divulgadas na Errata
da Licitação, mas: “sobre o tamanho dos equipos, a intenção é
que  esses  sejam  diferenciados  dos  equipos  comuns,  e  pode  o
tamanho ser um desses itens. Esse não é o fator mandatário do
atendimento a finalidade do item, tanto que está descrito como
‘aproximado’.  Portanto,  não  realizaremos  alteração  desse
ponto.” 

Por fim,  solicitou prosseguimento da licitação
para evitar desabastecimento da rede municipal, haja vista que
os  materiais  solicitados  são  utilizados  neste  Município
inclusive na terapia semi intensiva para recém nascidos e nos
atendimento de Urgência e Emergência, e, o atual momento vivido
pela  saúde  pública  mundial  requer  priorização  nos  processos
para Saúde, conforme preconiza a Lei n. 13.979/2020 e o Decreto
Municipal n. 16.597/2020.
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2. DA MANIFESTAÇÃO DA PREGOEIRA

As sugestões da Impugnante interferem diretamente
na  discricionariedade  do  produto,  os  quais  foram  elaborados
pela Secretaria Requisitante parametrizando as características
de forma que estas estejam coerentes com o necessário para os
procedimentos a serem realizados com o equipamento solicitado
em Edital. 

Destaca-se que a Administração Pública, no que se
refere  às  aquisições  realizadas  mediante  licitação/pregão
eletrônico, deve, em observância ao disposto no art. 3º, caput,
da Lei nº 8.666/93, garantir a igualdade na participação dos
licitantes  e  selecionar  a  proposta  mais  vantajosa,  em
observância aos princípios básicos descritos na mencionada lei
(art. 3º, caput e §1º). Apesar disso, dependendo do bem que se
busca adquirir, pode a Administração exigir características que
melhor atendam às suas necessidades, com base na conveniência e
oportunidade,  sem  causar  qualquer  ofensa  aos  princípios  da
competitividade, da igualdade e da economicidade.

Ressalta-se,  a  propósito,  que  essa
discricionariedade,  não  compete  prima  facie  ao  pregoeiro
dispor. Todavia, manifestamos acerca de inferências dispostas
na peça impugnatória da empresa SAMTRONIC. 

Inicialmente,  consigno  que  o  processo
administrativo  n.  02.00107/2019,  que  originou  o  Pregão
Eletrônico n. 143/2019/SML, foi autuado em 15.03.2019, com o
descritivo dos materiais distintos do publicado na licitação.
Em  análise  aos  autos,  observa-se  que  durante  a  primeira
pesquisa  de  preço  após  ser  aventado  pelas  empresas  Medical
Center e Contato Descartável, a possibilidade do objeto estar
direcionado,  a  equipe  técnica  realizou  modificações  das
especificações dos equipos mantendo as características vistas
como  necessárias  para  os  procedimentos  sem  comprometer  a
licitação, conforme fls. 15/17, 115/116 e 129/121.

Durante  a  segunda  pesquisa  de  preço,  apenas  a
empresa  Medical  Center  questionou  a  descrição  do  objeto,
apontado óbices quanto a duração da bateria, fixação da bomba e
sistema needle-fre. Em resposta, a Gerente de Divisão de apoio
a  Assistência  Hospitalar,  no  dia  01.07.2019,  via  e-mail
informou que a descrição do produto não indicava duração mínima
da  bateria,  nem  a  fixação  da  bomba,  mas  acerca  do  sistema
needle-free, iria modificar a descrição do item 2 para constar
que também seria aceito o sistema autocicatrizante, conforme
fls. 139/140 e 201/204.
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Ocorre que, conforme fls. 206/238, a Diretora do
Departamento de Média e Alta Complexidade e a mesma Gerente de
Divisão  de  Apoio  a  Assistência  Hospitalar,  consignaram  nos
autos a pesquisa técnica realizada sobre os produtos ofertados
no mercado, concluindo que o sistema needle fre não direciona o
produto e é um dispositivo de segurança que deve ser mantido
nos produtos que se pretende adquirir.

Visando resguardar o interesse público e manter o
atendimento  a  Lei  de  licitação,  a  qual  dispõe  que  nenhuma
compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e
o  mesmo  deve  ser  descrito  de  forma  sucinta  e  clara,  os
dispositivos de segurança que compõe as especificações técnicas
do  objeto  solicitado  foram  devidamente  e  tecnicamente
justificadas no Termo de Referência8 de fls. 248/272, conforme
transcrito abaixo:

“DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS

No  descritivo  dos  equipos  a  serem  adquiridos
constam alguns dispositivos de segurança que devem
impreterivelmente existir nos produtos ofertados,
sendo:

1. DEHP FREE: A RDC nº 4/2011 que regulamenta a
comercialização de equipos para uso em bomba de
infusão pede em seu Artigo10, II que esses sejam
fabricados  em  material  atóxico,  portanto  a
presença  do  composto  DEHP  que  é  componente  de
plásticos pode ser prejudicial ao organismo humano
tendo apresentado em estudo alteração nos órgãos
reprodutivo  das  crianças  estando  presente
inclusive  no  leite  materno,  não  se  sabe  a
totalidade de danos que possam ser causados por
esse  composto.  Alguns  medicamentos  quando
infundidos podem dissolver esse composto do equipo
e conduzi-lo ao corpo do paciente.

2. NEEDLE FREE: esse sistema permite a injeção de
medicamentos na via lateral do equipo. Tal sistema
permite segurança do profissional ao administrar
medicamentos e também diminui o risco de infecções
no paciente. Portanto, esse sistema de segurança
mesmo sendo de linhas mais caras das empresas que
trabalham  com  esse  produto  é  mais  seguro  ao
paciente e ao trabalhador. Além disso, a Portaria
nº  1.748  de  30/08/2011  que  altera  a  NR32,
publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego
diz em seu anexo no tópico 5.1 – A que sempre que
possível deve-se substituir o uso de agulhas nos
serviços  de  saúde,  assim  o  uso  de  equipos  com
sistema needle free atende essa portaria.

8 Anexo II do Edital.
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3.  CONECTOR  LUER  LOCK:  esse  tipo  de  conector
previne deslocamento dos equipos das demais peças
do  sistema  de  infusão  e  permite  ainda  melhor
proteção da conexão de modo a garantir a vedação
do sistema.

4.  CLAMP  ANTIFLUXO:  permite  a  interrupção  da
infusão em casos por exemplo de perda de acesso
venoso. Esse dispositivo é importante pois em caso
de infusão de drogas vasoativas por exemplo, a
continuidade da infusão na perda do acesso venoso
provoca necrose tecidual e até amputação do membro
dependendo do volume infundido. É uma segurança
para o paciente pois a bomba infusora interrompe
automaticamente  a  infusão  havendo  qualquer
desconformidade no circuito.”

Ressalta-se, que após justificativa técnica acima
mencionada, não houve modificação nos dispositivos de segurança
exigidos, bem como, conforme fls. 289/304 dos autos, o objeto
não foi questionado durante a pesquisa de preço e até mesmo a
empresa  Medical  Center9 ofertou  cotação.  Com  tais
características a licitação foi publicada e apenas a empresa
SAMTRONIC contestou o descritivo dos equipos (item 1 e 2) com a
alegação  de  direcionamento,  haja  vista  que  as  primeiras
impugnações questionavam a descrição do item 3 e a impugnação
da PMH solicita apenas modificação para que seu produto possa
ser ofertado.

Conforme já informado nos autos, apenas durante a
diligência  promovida  no  dia  14.02.2020  junto  à  empresa
SAMTRONIC,  então  arrematante  do  certame,  foi  consignado  a
Impugnação  da  referida  licitante  protocolada  no  dia
14.11.201910.

Naquele  momento,  com  a  peça  impugnatória
questionando a legalidade das especificações dos equipos e o
informando sobre o referido e-mail da SEMUSA do dia 01.07.2017
indicando a aceitação de sistema distinto do needle fre, os
argumentos da empresa foram encaminhadas à SEMUSA solicitando
reanálise da questão (fls. 927/928).

A  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  por  meio  do
Relatório Técnico da enfermeira Iranilda Cabral da Silva, de
fls. 93111; do Parecer do Núcleo de Segurança do Paciente da

9 Empresa  que  questionou  o  produto  duas  vezes  na  fase  de  Cotação  de  Preço,  alegando
direcionamento inclusive sobre itens não descritos no Termo de Referência.

10 E-mail  encaminhado  com  o  endereço  aline.nascimento@samtronic.com.br,  direcionado  ao  PE
027/2019/SML/PVH do processo 08.00221/2019, conforme espelho do e-mail divulgado no Portal
de Compras: https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/docanexodiligencia4.pdf

11 file:///H:/PE%20-.2020%20-%2002.00107.2019%20-%20SRPp%20-.2020%20-%20Equipos/  
docanexodiligencia1.pdf 
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Maternidade Municipal Mãe Esperança, elaborado pela Enfermeira
Flaviane Regis de Souza Santana, nas fls. 932/93412; e Despacho
de  fls.  93013 da  Gerente  de  Divisão  de  Apoio  a  Assistência
Hospitalar, de forma motivada e fundamentada justificou-se a
necessidade das especificações técnicas exigidas nos equipos e
deliberando  pela  não  alteração  do  objeto,  conforme  trechos
transcrito abaixo:

“No e-mail enviado é citado uma comunicação
da  data  de  01/07/2019  onde  essa  servidora
emitiu parecer sobre a descrição do item a
ser licitado no processo supra. Contudo, em
02  de  agosto  de  2019  por  motivos  técnicos
esses  parecer  foi  revisto  constando
comprovação  nos  autos  do  processo.  Neste
ponto, há que se observar que na publicação
do edital após a devida instrução processual
foi publicado para atender da melhor formar o
interessa da administração pública.” Despacho
de fls. 930

“sirvo-me  do  presente  para  informar  a  quem
interessar possa que, esta unidade de Pronto
Atendimento UPA ZONAL SUL, faz uso de Bomba
de Infusão Venosa, e que durante os anos de
uso  deste  equipamento  observamos  vários
fatores que contribui tanto para economia de
material quanto para a segurança do paciente
e  do  profissional.  Dentre  estes  itens
destacamos: (…)
Equipo  para  administração  de  medições  em
geral, melhor se adéqua o equipo com injetor
tipo  Y  com  sistema  needle  free,  tendo  em
vista a diminuição do uso de agulhas sendo de
extrema importância para economia no erário.
Um  outro  fator  de  extrema  importância,  que
deve ser levado em consideração é o aumento
na  segurança  do  profissional,  diminuindo
acidentes  com  perfuro  cortantes  atendendo
assim a NR32.” Relatório de fls. 931

“Após essas considerações, concluímos que o
ideal  para  assistência  de  enfermagem  com
segurança  para  o  paciente  nesta  unidade  de
saúde seria uso de:

12 file:///H:/PE%20-.2020%20-%2002.00107.2019%20-%20SRPp%20-.2020%20-%20Equipos/  
parecer%20maternidade.pdf 

13 file:///H:/PE%20-.2020%20-%2002.00107.2019%20-%20SRPp%20-.2020%20-%20Equipos/  
docanexodiligencia2.pdf 
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-  Equipo  para  administração  das  demais
medicações,  melhor  se  adéqua  o  equipo  com
injetor lateral com sistema needlefre, tendo
em vista a redução do uso de agulhas, sendo
de  extrema  necessidade  para  a  segurança
profissional diminuindo o risco de acidentes
com  perfurocortantes  e  economia  do  serviço
público.” Parecer do Núcleo de Segurança do
Paciente de fls. 932/934

Por fim, a Secretaria Requisitante consignou nas
fls. 1.072/1.073 e 1.076/1.081, que a Secretaria Estadual de
Saúde  do  Estado  de  Rondônia,  a  qual  possui  alguns  serviços
análogos  com  a  SEMUSA,  manifestou-se  tecnicamente  sobre  a
exigência do DEHP e do sistema Needle free para Equipo para
infusão de soluções parenterais, conforme trecho transcrito:

b) Sobre a exigência do DEHP: 

Os  insumos  médicos  fabricados  com  PVC
flexível,  tais  como  bolsas  de  infusão  e
cateteres intravenosos, podem conter mais de
50% de um ftalato denominado di(2-etilhexil)
ftalato (DEHP, sigla em inglês), o qual pode
migrar  destes  produtos  para  o  organismo  do
paciente.  Os  pacientes  mais  vulneráveis,
bebês  internados  em  unidades  de  terapia
intensiva neonatal, recebem as maiores doses.
Utilizamos os equipos também para realização
de quimioterapia (dependendo da prescrição),
para tanto a exigência da ausência do DEHP é
imprescindível  para  segurança  e  saúde  dos
pacientes, desta forma entendemos que não há
necessidade da retirada deste item. 

c) Sobre a exigência de equipo com injetor
lateral “needle free”

Além  de  termos  no  mercado  mais  de  um
fornecedor, o sistema “needle free”, dispensa
o  uso  de  agulha,  o  que  gera  uma  economia
considerável  aos  cofres  públicos  e  confere
ainda  prevenção  de  acidente  com  perfuro
cortante e risco biológico ao profissional. 

Outrora  em  pesquisa  no  mercado,  podemos
encontrar mais de 3 (três) marcas que atendam
tais exigências

Destarte, que diferentemente das condições gerais
do  direito  de  licitar,  as  condições  específicas  são  fixadas
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pelo  ato  convocatório,  em  função  das  características  da
aquisição desejada, cabendo à Administração Pública deliberar
acerca  da  extensão  e  do  conteúdo  dos  requisitos  que  serão
exigidos14. 

Posicionamento este, em consonância com o disposto
na  jurisprudência  do  TCU,  n.  Acórdão  1567/2018-Plenário,  do
Relator AUGUSTO NARDES:

Caracteriza  restrição  à  competitividade  da
licitação  a  exigência,  como  critério  de
habilitação,  de  atestado  de  qualificação
técnica comprovando experiência em tipologia
específica  de  serviço,  salvo  se
imprescindível à certeza da boa execução do
objeto e desde que devidamente fundamentada
no processo licitatório.

Nesse  ínterim,  considerando  as  manifestações
técnicas e as respostas da Secretaria Municipal de Saúde, a
qual como requisitante possui o conhecimento técnico da matéria
e a competência para as deliberações, acompanho a manifestação
e  publicamos  à  presente  resposta,  para  ciência  de  todos  os
interessados. 

V.   DA DECISÃO  

Ante  ao  exposto,  com  fundamento  na  legislação
aplicável,  em  atenção  ao  quanto  estabelecido  no  Edital  de
Licitação do Pregão Eletrônico n. 143/2019/SML, decido conhecer
as impugnações, e no mérito JULGÁ-LAS IMPROCEDENTES, nos termos
do item IV desta resposta.

Ressalto, que referido Pregão foi anulado em 09 de
março  de  2020,  findando  condicionada  uma  nova  licitação  à
manifestação da Secretaria Municipal de Saúde quanto a todos os
pontos  contidos  nas  impugnações  por  este  respondido,
condicionamento  então  devidamente  atendido,  não  havendo  mais
atos refente ao Pregão Eletrônico n. 143/2019/SML.

Ato contínuo, informo que a aquisição pretendida
será objeto do Pregão Eletrônico n. 035/2020.

 
Porto Velho, 07 de abril de 2020.

Janini França Tibes
Pregoeira/SML

14 Acórdão 1631/2017 – Plenário (sumário)
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