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

Proc. 08.00492/2016
Fls. _____________

Processo nº. 08.00492/2017
Objeto: Registro de Preço para eventual e futura Aquisição
de Material de Consumo (Tiras Reagentes e Lancetas, com
fornecimento  de  aparelho  Glicosímetro  e  Lancetador),
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde – SEMUSA.
Pregão Eletrônico n. 010/2017

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

Trata-se de impugnação interposta pela empresa
INSTRUMENTAL  TÉCNICO  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  sob  n.
04.214.086/0001-06, com sede na Av. Ayrão, n. 690, Centro,
Manaus – AM, contra os termos do edital em epígrafe. 

Considerando a tecnicidade do objeto, a neces-
sidade de se efetivar uma aquisição que atenda às necessi-
dades  da  Administração  de  forma  efetiva  sem  que  sejam
afrontados princípios e normas aplicáveis às compras públi-
cas, esta Pregoeira entendeu imprescindível a análise dos
argumentos trazidos em sede de impugnação pelo setor técni-
co. 

Desta forma, foi remetido à Assessoria Técnica
Especializada  o  Memorando  n.  026/PREGOEIRO/SML,  de
01.11.2017. A manifestação da Assessora deu-se por meio da
documentação  encaminhada  pelo  Parecer  Técnico  data  de
01.11.2017,  autuados  às  fls.  482/483  do  processo  n.
08.00492/2016, compatível com o posicionamento da SEMUSA,
consignada por meio do Termo de Referência, do Despacho de
fls. 340/347 e o Ofício n. 300/DESFLC/DAB/GAB/SEMUSA de
fls. 316.

Ante ao exposto, passamos a analisar os pressu-
postos de admissibilidade, o mérito das razões apresentadas
pela impugnante e ainda, as manifestações técnicas acosta-
das aos autos, para ao final decidir. 
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I - DA TEMPESTIVIDADE

Impende nesta fase analisar os pressupostos de
admissibilidade,  de  acordo  com  os  dispositivos  legais
aplicáveis,  em  especial  as  disposições  legais  e
editalícias. Consta do subitem 10.1 do Edital em comento a
possibilidade de que os termos do edital seja objeto de
impugnação, desde que observada a data limite para tanto,
conforme transcrito abaixo: 

10.1. Até o dia 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.

Neste sentido, a impugnação foi remetida pelo
e-mail acima referenciado em data de 31.10.2017, conforme
documento  juntado  às  fls.  476/480  dos  autos,  portanto
tempestiva, ocasião em que passamos à análise de mérito. 

II – DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO

A matéria de controvérsia apontada pela impug-
nante, considerada por ela impropriedades no edital que me-
recem reformas são:

1 - Da Divergência entre o site e o Edital

“Primeiramente urge esclarecer que existe uma
divergência no que tange o julgamento das pro-
postas, haja vista que em edital, consta que o
critério é por item, já no “site” do Banco do
Brasil, consta que o critério será por lote,
conforme abaixo demonstrado:
Menciona o edital que:

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. O critério de julgamento será exclusi-
vamente o de “MENOR PREÇO POR ITEM” sendo
que as propostas deverão conter preços uni-
tários e totais para cada item, sob pena de
desclassificação.

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML
Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade

CEP: 76.803-884, Porto Velho/RO
 Fone (69) 3901-36392



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

Proc. 08.00492/2016
Fls. _____________

Já o “site” do Banco do Brasil, informa que:
Oferecer propostas
Lote [nº 1]
Resumo  do  lote:  REGISTRO  DE  PREÇOS  para
Eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
(TIRAS REAGENTES E LANCETAS, COM FORNECIMEN-
TO DE APARELHO GLICOSÍMETRO e CANETA LANCE-
TADORA), visando atender as necessidades de
Administração  Pública  Municipal,  conforme
especificações técnicas, unidades e quanti-
dades definidas nos Anexo I e II deste Edi-
tal, os quais deverão ser, minuciosamente,
observados pelos licitantes quando da elabo-
ração de suas propostas.

Desta forma, ante a divergência apontada, re-
quer seja esclarecido se o julgamento das pro-
postas  será  realizado  por  lote, ou  por  item
conforme descrito em edital.” 

2 – Da Natureza Divisível dos Produtos a serem adquiridos –
Princípio da Legalidade
e
2.1 – Da Restrição Indevida à Participação no Certame –
Ofensa à Competitividade e a Isonomia – Análise do caso
concreto quanto aos possíveis licitantes

Neste ponto, a impugnante insurge-se contra a
divisibilidade dos produtos solicitados no processo, tiras
de reagentes e lancetas, afirmando que “A presente licita-
ção se dá com a finalidade de adquirir 2 (dois) produtos
distintos: i)tiras reagentes com fornecimento de aparelho
glicosímetro e lancetadores. ii) lancetas. Tais produtos,
por serem objetos autônomos, absolutamente independentes
entre si, deveriam ser licitados em itens distintos e não
no mesmo item como se verifica no edital em tela”.

Segue a impugnante afirmando que: “Resta pa-
tente que a legislação e a Jurisprudência administrativa
ao analisarem o tema ora em debate decidiram que em sendo
possível a divisão do objeto da licitação, deste deverá
ser processando em itens. (…) Ao analisar a argumentação
inicial da presente impugnação, concluímos que a licitação
com o critério de menor preço por itens é a  regra. Pois
segundo o que depreendemos da legislação, deve ser adotada
em caso de verificarmos objeto único e indivisível ou pos-
sibilidade de economia de escala.”.
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E, consigna que “Conforme já demonstramos, não
há o que se falar em objeto indivisível na presente situa-
ção, uma vez que serão licitados três produtos diferentes,
que possuem finalidades diferentes. Tampouco, vislumbramos
a possibilidade de economia de escala, já que esta se ve-
rifica apenas em situações em que é licitada grande quan-
tidade de um mesmo produto, pois quanto maior a quantidade
a ser comprada maior poderá ser o desconto na compra de
bens e serviços. Esse ganho está relacionado com o aumento
da  quantidade  produzida  sem  um  aumento  proporcional  no
custo de produção.”.

Equitativamente, no item 2.1 realça que “a iso-
nomia é afastada da presente licitação, uma vez que o sis-
tema adotado impede que os licitantes possam apresentar
propostas para apenas um item e admite apenas competidores
que possam ofertar produtos para os três itens concomitan-
temente. Tal fato restringe um grande universo de possí-
veis licitantes, pois, por se tratarem de diferentes pro-
dutos, não são comercializados em conjunto por todas as
empresas.”

Registra “que abrir a licitação para mais lici-
tantes, não poderá de forma alguma trazer prejuízo à Admi-
nistração. Mudar o critério da presente licitação para me-
nor preço por item ampliará a disputa e não afastará os
licitantes que já encontra-se contemplados pelo presente
edital.”

Por fim, solicita “seja eliminada a figura do
lote, sendo assim processada a disputa como do tipo: “Me-
nor Preço Por Item”, permitindo, portanto, a propostas in-
dividuais para cada objeto, quais sejam, Tiras de Glice-
mia, Lancetas e lancetadores.”

II – DA AVALIAÇÃO

Após análise dos pontos vertidos na impugnação
verificou-se que os mesmos possuem, em sua essência, cara-
terísticas técnicas quanto ao fornecimento do material li-
citado. 

Não se poderia olvidar que, por se tratar de
material afeto à área de saúde, regulado por normas pró-
prias e que visa atendimento a serviços de atividade fina-
lística da Administração, torna-se imprescindível que a ma-
téria seja submetida à análise a manifestação de técnicos
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habilitados para avaliar a mensurar a procedência dos pon-
tos suscitados pela impugnante, considerando a real neces-
sidade da Administração. 

Consoante documentos já acostados aos autos,
para elaborar o Termo de Referência n. 047/2017 (Anexo II
do Edital) a Secretaria Municipal de Saúde justificou a ne-
cessidade, quantitativo e especificações dos objetos, e ma-
nifestou-se novamente ao serem questionados em edital ante-
rior, aclarando particularidades do objeto ora licitado,
como segue:

“Esclarecemos que sim, está correto o en-
tendimento de que a empresa vencedora deve-
rá fornecer 2.215 aparelhos de glicemia e
2.215 canetas lancetadora. Desse modo, no
que tange Aparelhos Glicosímetros, a entre-
ga é imediata, e se faz necessário por con-
ta das verificações que em sua grande maio-
ria se dá para uso individual de cada Usuá-
rio Insulinodependente.
Destarte, as lancetas serão usadas por meio
das canetas lancetadoras, o ideal é que a
caneta seja compatível com as lancetas, em
virtude que os usuários utilizam para o mo-
nitoramento  diário.”  (Ofício  n.
300/DESFLC/DAB/GAB/SEMUSA, anexado aos au-
tos nas fls. 316)

“Considerando a necessidade da Caneta, as-
sim como consta em fls 28 deste processo,
justificamos que se faz necessário devido o
melhor ajuste no momento da aplicação, uma
vez que temos usuários que fazem em média
até 8 verificações ao dia e pensando no
conforto dos usuários sendo crianças, adul-
tos e idosos, com diferentes espessuras da
polpa digital, podendo ser ajustada em di-
versos  calibres,  com  regulagem  conforme
profundidade  necessária  a  ser  alcançada
pela lanceta na hora da punção de acordo
com  cada  pele,  podendo  ser  utilizada  do
obeso ao caquético.
Além disso, a empresa vencedora deverá for-
necer  Aparelho  Glicosímetro  por  paciente
cadastrado no Programa. Os aparelhos deve-
rão ser novos, em perfeito funcionamento.
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Devendo vir acompanhados de pilhas e/ou ba-
terias. (…) Tendo em vista a necessidade da
compatibilidade entre lanceta e caneta, se-
gue a descrição da caneta: Caneta lanceta-
dora, utilizada para acoplagem de lanceta,
obtenção de gota de sangue em teste de gli-
cemia capilar, deverá ter compatibilidade
com a lanceta ofertada, com ajustes de ca-
libre para a profundidade da pele.” Despa-
cho da Coordenação de Hiperdia  da Divisão
Saúde da Família e Linhas de Cuidado da SE-
MUSA, fls. 340/343

“ITEM 01 - TIRAS REAGENTES COM FORNECIMENTO
DE APARELHOS GLICOSÍMETRO: (…) A Contratada
deverá fornecer sem ônus para a Contratante
2.807 Aparelhos Glicosímetros, que deverão
ser novos, em  perfeito  funcionamento. Os
aparelhos deverão vir acompanhados de cane-
ta lancetadora, dependendo  do  modelo das
lancetas.” Anexo I (Quadro de Descrição e
Quantitativos Geral) do Termo de Referência
n. 047/2017 – Anexo II do Edital

A Assessoria Técnica Especializada, quanto ao
ponto suscitado, manifestou-se como segue:

“Em  resposta  ao  questionamento  de  item  2.0
constante na Impugnação apresentada nesses au-
tos, ressalto que os itens a serem licitados
são  as  tiras  reagentes  (item  1)  e  as
lancetas(item 2), quanto aos objetos utilizados
para viabilizar a realização do teste (aparelho
glicosímetro e caneta lancetadora) serão forne-
cidos sem qualquer ônus para a Administração,
considerando a compatibilidade ser fator pri-
mordial nesta aquisição fez-se necessária a in-
clusão no mesmo item.
Considerando que o item 01 tem por objeto a
aquisição de tiras de glicemia, o qual descreve
tiras reativas para avaliação da glicemia capi-
lar realizada em aparelhos glicosímetros con-
forme o critério da especificidade dos produ-
tos, deve-se frisar que as tiras reagentes se-
jam da mesma marca dos aparelhos solicitados.
Quanto a caneta lancetadora, dispositivo de en-
caixe da lanceta, responsável por obter a pun-
ção necessária para a coleta de sangue, dessa
forma lanceta e lancetador são dispositivos de
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uso  vinculado, logo, cumprem e concluem seu
papel com a punção da polpa, permitindo a ob-
tenção do sangue a ser analisado.
A Impugnante ressaltou que serão licitados três
objetos diferentes, porém essa informação en-
contra-se equivocada, o lote único deste pregão
contém apenas dois itens, quais sejam, Tiras
reagentes e Lancetas, respectivamente.
A Impugnante em seu questionamento de ponto 2.1
manifestou quanto a restrição de competitivida-
de no que tange aos itens solicitados estarem
disposto em mesmo lote, o que em sua alegação
seria fato que tolheria a possibilidade de vá-
rios licitantes apresentarem proposta.
Em que pese a impugnação apresentada, os prin-
cípios da isonomia e competitividade mantive-
ram-se como balizadores, pois além dos fatores
mencionados, a justificativa por parte da Se-
cretaria solicitante é pautada nas necessidades
dos usuários desse tipo de tratamento; não res-
tando assim obrigatoriedade da disposição des-
ses em lotes separados, considerando que o cri-
tério de julgamento será procedido por Menor
Preço por Item.
Diante de todo o exposto, informo que a perma-
nência dos itens inseridos em mesmo lote não
trarão prejuízo ao processo licitatório, consi-
derando tratarem de objetos de mesma categoria
e que são parte de instrumental utilizado em um
único fim, qual seja, teste de glicemia.” (Pa-
recer Técnico, anexado aos autos nas fls.
482/483)

Em análise ao mérito, quanto à divisibilidade
do objeto, impede salientar que referido instituto diz res-
peito à responsabilidade da Administração de, ante ao caso
concreto, avaliar a viabilidade técnica de permiti-lo, des-
de que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou
perda de economia de escala.

Posto  isto,  face  à  manifestação dos setores
técnicos, em vista a justificativa da Divisão Saúde da Fa-
mília e Linhas de Cuidado da SEMUSA quanto a necessidade e
indivisibilidade do objeto para o Programa Hiperdia, pri-
mordialmente por esclarecer à impossibilidade adquirir as
tiras reagentes e as lancetas sem compatibilidade com os
Aparelhos, esta Pregoeira acompanha o posicionamento dos
Setores Técnicos.
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Em pese as argumentações dos setores técnicos
da área da saúde divergirem da Impugnação quanto a aquisi-
ção do objeto concomitante, a impugnação também menciona
divergências entre o item 8 do Edital e o cadastramento da
licitação no Sistema do Licitações-e, cabendo a esta Prego-
eira, atuando nos limites de sua competência, elucidar o
Edital, motivo pelo qual, faz-se necessário proceder alte-
rações no instrumento convocatório, sem a modificação no
horário da disputa, visto que não houve mudanças no objeto
ou cadastro no Sistema.

V - DA CONCLUSÃO

Ex positis, primando pelos princípios e dispo-
sitivos legais aplicáveis ao feito, DECIDO POR CONHECER A
PRESENTE IMPUGNAÇÃO, por preencher os requisitos de admis-
sibilidade, para, NO MÉRITO, JULGÁ-LA PARCIALMENTE PROCE-
DENTE, devendo ser retificado o edital de licitação impug-
nado para constar as alterações decorrentes desta Decisão,
não obstante observa-se que as modificações não afetam a
formulação das propostas, permanecerá a data e horário do
certame já estipulado.

Porto Velho-RO, 03 de novembro de 2017.

Janíni França Tibes
Pregoeira - SML
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