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

Processo: 08.00045/2018
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 099/2018
Objeto: Registro  de  preços  para  eventual  Aquisição  de
Materiais  de Consumo e Equipamentos,  visando  atender  à
Secretaria  Municipal  de  Saúde  –  SEMUSA,  conforme
disposições deste Edital e seus anexos.

RESPOSTA A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

A empresa ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS, por meio do
e-mail  priscilacarvalho@alfamed.com,  solicitou
esclarecimento  ao  Edital do  Pregão  Eletrônico  nº.
099/2018, no dia 04 de outubro de 2018.

Os  presentes  pedidos  de  esclarecimentos  não
comportam  análise  de  cabimento  ou  rigorismos  quanto  à
forma  de  apresentação,  porquanto  tem  por  finalidade
aclarar ponto obscuro ou necessário a melhor compreensão
dos termos do instrumento convocatório para formulação de
proposta pelo licitante interessado, cabendo entretanto a
análise relativa a tempestividade. 

O  pedido  de  esclarecimento  deve  estar
tempestivo conforme o disposto no Edital nos itens 2.3 do
instrumento  convocatório:  “2.3.  Os  pedidos  de
esclarecimentos  referentes  ao  processo  licitatório  em
epígrafe deverão ser enviados ao pregoeiro  até 3 (três)
dias  úteis  anteriores  a  data  fixada  para  abertura  da
Sessão Pública, exclusivamente via e-mail para o endereço
pregoes.sml@gmail.com;”

A data de abertura das propostas foi designada
para o dia 05.10.2018 e, em que pese o prazo acima do
mínimo estabelecido em Lei entre a divulgação do edital e
abertura  das  propostas,  a  impugnante,  em  clara
inobservância ao disposto no subitem 2.3 do Edital, deixou
para questionar na véspera da disputa, assumindo assim, o
risco da INTEMPESTIVIDADE. 

Compulsando  os  documentos  encaminhados  junto
ao e-mail indicado no Edital de Licitação, infere-se que a
impugnação  ora  analisada  não  atende  ao  requisito  de
tempestividade, pois, o e-mail encaminhado pela empresa
foi recebido no dia 04.10.2018, ou seja, após o prazo
definido em Edital
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No mérito, o questionamento da empresa versa
exclusivamente  quanto  ao possível  direcionamento  da
especificação técnica do objeto do Lote 30  OXÍMETRO DE
PULSO, alegando  restringindo-o ao produto DX 2022, e por
consequência a ilegalidade na licitação.

Ocorre  que,  apesar  da  intempestividade,  a
impugnação  versa  sobre  uma  possível  nulidade  do  lote,
situação está que deve ser analisada pelo Corpo Técnico,
considerando os quesitos de caráter técnico, encaminhando
assim  a  Assessoria  Técnica  Especializada  que  com  a
Secretaria  Municipal  de  Saúde,  órgão  requisitante,
analisaram e dispondo:

• As  características  estabelecidas  pelo
Setor  Solicitante  não  eram  exatamente
iguais  às  do  equipamento  apresentado
pela empresa como modelo de referência
do  possível  direcionamento,
especialmente  no  que  se  refere  às
dimensões do objeto, pois o solicitado
no Edital é um equipamento de 200 x 250
x 140 e o modelo apresentado possui 200
x 230 x 140 mm, devendo portanto ser
descartada a hipótese de direcionamento
para este item.
Todavia, (a Secretaria de requisitante)
(…) informou que tanto a descrição da
dimensão  quanto  o  peso  do  objeto
descrito no Edital estavam incorretos,
optando  naquela  oportunidade  por
cancelar o lote do Pregão em epígrafe
para que futuramente este objeto seja
incluído em outro processo de aquisição
(…)
Considerando a realização do Pregão e
Vossa solicitação, tendo em vista que
foram recebidas propostas das seguintes
empresas  com  marcas/modelos
apresentadas,  passo  a  seguir  expor
quanto  a  adequação  ao  solicitado  no
Edital.  (…)  informo  que  não  houve
modelos  ofertados  pelas  empresas
participantes  que  possuíssem
genuinamente  as  características
solicitadas no Edital.
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• “Cumprindo  cordialmente  a  vossa
senhoria,  vimos  solicitar  exclusão  do
item  30  –  Oxímetro  de  Pulso  do
supracitado  pregão  em  virtude  de
necessidade  de  modificação  da
especificação.”  Ofício  n.
4610/DEMAC/SEMUSA/2018

Desta feita, cumpre consignar ainda que, não
compete a Superintendência Municipal de Licitações delibe-
rar sobre a importância ou predileção dos objetos. E a Se-
cretaria Municipal de Saúde solicitou a exclusão do LOTE
30 - OXÍMETRO DE PULSO.

Tendo em vista que a administração pode  anular
seus próprios atos, quando eivados de vícios, porque deles
não se originam direitos, e  buscando a observância aos
princípios aplicáveis às licitações, as jurisprudências e
a  legislação, primordialmente o §4º do art. 21 da Lei
8.666/93,  com a manifestação da Secretaria Municipal de
Saúde deliberando o cancelamento do LOTE 30 haja vista a
incorreção  na  descrição  do  produto  nos  autos  e  a
continuidade do certame a fim de evitar procrastinação dos
demais lotes.

Ex positis, com base nas razões de fato e de
direito  acima  desenvolvidas,  decido  não  conhecer  a
presente  impugnação,  por  ser  intempestiva,  e  conforme
motivado acima informo que o  LOTE 30 será cancelado do
Edital do Pregão Eletrônico nº. 099/2018. 

Porto Velho, 10 de outubro de 2018.

Janini França Tibes
Pregoeira/SML
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