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RESPOSTA IMPUGNAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2019

INTERESSADO: VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
S.A.

PROCESSO: 1840/2019
ASSUNTO: Impugnação Edital Pregão Presencial nº 135/2019

Trata-se de impugnação, interposta pela empresa VYTTRA DIAGNÓSTICOS
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A., devidamente qualificada, através de seu

representante legal, contra edital de licitação, na modalidade Pregão Presencial nº

135/2019, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAIS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO (UPA), CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.

Alega a empresa impugnante que o edital foi lançado de forma irregular por

restringir alguns itens à empresas qualificadas como ME/EPP, conforme consta do item

3.2. da Seção III do Instrumento convocatório.

Solicita que sejam feitas as devidas alterações.

É o relatório.

Assim, passa a Comissão de Licitação a esclarecer:

Recebido o pedido de impugnação, encaminhei o mesmo à responsável técnica, via

email labmunicipal@pva.mt.gov.br, pelo qual obtive a seguinte resposta: “Item 1: A
DIVISÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO EM LOTES, DE ACORDO COM AS MARCAS
DOS EQUIPAMENTOS JÁ ADQUIRIDOS PELA PREFEIRTURA:
RESPOSTA: A decisão tomada pela equipe técnica responsável pela elaboração do

Termo de Referência da presente aquisição é baseada em critérios técnicos que

garanta a ampla competitividade e atendam às exigências técnicas e legais requeridas.
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Os equipamentos existentes hoje neste município têm como características específicas

a possibilidade de inserção de reagentes multimarcas de qualidade reconhecida pelos

órgãos regulamentadores competentes (Ministério da Saúde – Agência Nacional de

Vigilância Sanitária - ANVISA) que através de comprovações científicas de qualidade

registram tais produtos outorgando a sua plena comercialização, distribuição e

representação em todo o território nacional. Sendo assim, a elaboração do Termo de

Referência deu-se em concordância com as prioridades básicas das necessidades do

laboratório do município, considerando todas as características inerentes à nossa

realidade atual, seja, para melhor funcionamento e confiabilidade dos resultados dos

exames, pois, os editais são elaborados de forma à permitir a mais ampla

competitividade possível, a prova disso é que diversas empresas/marcas podem

participar deste objeto em questão item a item, garantindo assim a ampla concorrência

e economicidade ao município o que gerará competitividade e redução de custos ao

erário público.

A elaboração por lote como defendido pela em presa VYTTRA DIAGNOSTICOS E

EXPORTAÇÃO S.A, restringe a ampla participação e competitividade, o que fere a

legislação seguida neste Edital.

Item 3: QUANTO Á PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS EMPRESAS QUE NÃO AS ME E
EPP:
RESPOSTA: Os editais são elaborados de forma a respeitar a legislação vigente (Lei

Complementar 123/2006), no tocante das regras estabelecidas em edital para o padrão

de concorrência determinado pela equipe técnica/jurídica do pregão que, inclusive, está

esclarecido e justificado em Edital que:

A participação nesta licitação é restrita às Microempresas, Empresas de

Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, tendo em vista o cumprimento do

disposto no art, 48, inciso I e II da Lei Complementar nº 123/2006; conforme justificativa

anexada no portal do município junto ao edital.”

Desse modo, recebemos a impugnação apresentada, em face de sua

tempestividade e no mérito, decido por julgar IMPROCEDENTE e informar que o

certame licitatório em referência atende aos ditames das Leis Federais 10.520/2002 e

8.666/93 e suas alterações posteriores. Não obstante, informamos que o edital em
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comento permanecerá da forma em que se encontra por não negar vigência aos

preceitos legais, bem como pelo procedimento de aquisição dos materiais, objeto deste

pregão, atender a todos os requisitos das leis mencionadas, sem qualquer prejuízo ao

erário entendendo pela legalidade do instrumento convocatório, mantendo inalteradas

as exigências do edital do Pregão Presencial de nº 135/2019, bem como o dia e horário

de sua abertura.

É como decido.

Dê ciência à Impugnante, após providencie a divulgação desta decisão

para conhecimento geral dos interessados junto ao site

www.primaveradoleste.mt.gov.br – EMPRESA - Editais e Licitações, bem como se

procedam às demais formalidades de publicidade determinadas em lei.

Primavera do Leste, 30 de setembro de 2019.

*Cristian dos Santos Perius
Pregoeiro

*Original assinado nos autos do processo
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