
  
RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

Pregão Presencial nº 02/2018
Processo nº 082/2017
Objeto:  Locação  de  Equipamentos  de  Laboratório,  (analisados  bioquímicos  e  analisadores
hematológicos).

Trata-se de resposta a IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa LABINBRAZ COMERCIAL
LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 73.008.682/0001-52, com sede na Av. Guido Caloi, 1035, Bloco A/B,
térreo, Jardim São Luiz, CEP 05802-140, Capital do Estado de São Paulo, que apresentou  impugnação
contra os termos do Edital do Pregão Presencial nº 02/2018, encaminhada à Pregoeira deste Consórcio,
que procedeu ao julgamento da impugnação interposta, informando o que segue:

I – DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO:

O pedido de impugnação foi protocolado pela empresa LABINBRAZ COMERCIAL LTDA., em
25 de janeiro de 2018, sob nº 2.142. A impugnação é tempestiva, eis que interposta de acordo com o
item XVII, subitem 8 do presente Edital.

II – DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO:

Em suas razões de impugnação, insurge-se contra as exigências do Edital, especificamente
contra o ITEM 01 do Memorial Descritivo - Anexo I do Edital.

Inicialmente alega que o edital restringe a igualdade e a competitividade no certame, e que a
descrição técnica do equipamento exigido constitui implícito direcionamento ao equipamento “LABTEST
CS-400” de marca e fabricação exclusiva da “LABTEST”, fato que aponta para uma única e exclusiva
marca capaz de atender as especificações,  caracterizando portanto exigência exorbitante e descabida
que restringe a competitividade.

Em seguida alega que o equipamento bioquímico com a opção de 400 testes/hora por ISE é
totalmente desproporcional para a quantidade exigida de reagentes para dosagens de Sódio, Potássio e
Cloro corresponde a 12,95% da rotina do laboratório conforme parâmetro estimado de 465.660 testes
por ano, sendo cloro: 300; sódio 30.000; potássio: 30.000.

III – DO PEDIDO DA IMPUGNANTE:

Requer a impugnante que seja retificado o Edital, no que diz respeito a especificação do item
01, visto que o mesmo padece de vícios que dificultam a formulação da proposta de preços, e ferem o
princípio da isonomia e economicidade.

IV – DA MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA DO CONSAÚDE:

A impugnante afirma que o CONSAÚDE ao publicar o Edital de convocação feriu os princípios
da competitividade, apontando apenas um fabricante, o qual ela assegura que atende as especificações
técnicas do Edital.

Pois bem, previamente é imperioso citar que a Administração Pública possui discricionariedade
para escolher e definir quais são os equipamentos que melhor atendem suas necessidades, ou seja, usa
do poder que lhe é conferido para agir dentro dos limites legais da lei em defesa da ordem pública,
assegurando a posição de supremacia do interesse público sobre os interesses particulares.



  
Não  há  no  edital  qualquer  discriminação  ou  exigência  desnecessária,  tampouco  requisitos

desproporcionais no que se refere ao objeto do instrumento convocatório.  Todos seus termos foram
discutidos e revistos previamente, tendo sempre em mira a satisfação do interesse público a garantia da
exequiblidade e a eficiência do futuro contrato. 

Cabe destacar que a pesquisa referencial foi  realizada com no mínimo 03 (três) empresas,
utilizando-se  do  mesmo  descritivo  a  ser  licitado.  Não  houve  objeções  quanto  ao  detalhamento  ou
restrições que impedissem o envio de cotações por essas empresas, configurando-se como atendidas
as especificações detalhadas.  

Vejamos as marcas pesquisas que atendem todos os requisitos técnicos do Edital,  (ADVIA
1200  -SIEMENS),  (AU480  -  BECKMAN  COULTER), (ARCHITECT  c4000  -  ABBOTT), e  conforme
mencionado pela impugnante, (CS-400 - LABTEST).

Como  podemos  observar,  no  mínimo,  04  (quatro)  marcas  atendem  o  solicitado,  não
classificando  direcionamento  a  determinada  marca.  Então  não  há  o  que  se  falar  em  restrição  de
competitividade como alega a reclamante.

IV. DA DECISÃO:

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pela LABINBRAZ
COMERCIAL LTDA., mantendo todos os termos do Edital do Pregão Presencial nº 02/2018, uma vez que
a descrição do objeto atende plenamente às necessidades da Administração, bem como está em total
consonância com a legislação aplicável aos procedimentos licitatórios.

Pariquera-Açu, 30 de janeiro de 2018.

MARIA C. ARCARI
Pregoeira

SILVIA MAYUMI KOGA 
Membro Julgador

Área Técnica

De acordo.

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
Diretor Superintendente

CONSAÚDE

(Original assinado no processo) 


