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OBJETO: Registro de preços visando futura e eventual contratação de empresa, para
prestação de serviço (Terceirização de laboratório com especialização em exames de
análises clínicas para atendimento aos pacientes internados e provenientes do serviço de
urgência e emergência do HMTF, UPA 24 horas e UMMI, sob responsabilidade do Fundo
Municipal de Saúde).

REQUERENTE – CIENTIFICA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA,
04.539.279/0001-37.

2. DOS FATOS E ANÁLISE.
2.1 Impugnante argumenta a existência de pontos obscuros e omissos no instrumento
convocatório.
Primeiramente questiona o item 1.2, do Edital, que contém a previsão de obrigatoriamente
fazer a interessada constar a referência ao item do objeto, indagando como deve ser
realizado o apontamento na proposta comercial.
Não é atribuição do pregoeiro subsidiar qualquer licitante na elaboração de proposta
comercial que é obrigação do concorrente. Não existem duvidas no edital, constando
inclusive os modelos no anexo integrante da proposta digital, fornecida pelo Município.
2.2. DO ITEM 1.9 – O Edital, na cláusula editalícia, é claro ao definir a licitação na
modalidade Pregão Presencial para Sistema de Registro de Preços, do tipo menor PREÇO
GLOBAL. Logo não há nenhuma dúvida a ser sanada estando clara a modalidade licitatória.
Item 1.2 - A apresentação
participação.

do Contrato Social CONSOLIDADO, atende a exigência de

Da mesma forma com relação a apresentação do Balanço Patrimonial através do SPEAD,
conforme exigido no item 3.2.2 – de igual modo devem guardar correspondência com o
edital, e com comprovação de autenticidade, que serão aferidos no momento da sessão.
Quanto ao exigido no Item 5.1. Se refere a declaração de inexistência de fato superveniente,
impeditivo a habilitação. Logo não tem correspondência quanto ao questionamento que
versa sobre somatório de quantitativos de atestados. Nada a esclarecer.
Em relação ao exigido no Item 15.5 – Da mesma forma, fica esclarecido que o instrumento
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convocatório preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. (Redação dada
pelo Decreto nº 9.488, de 2018) (Vigência) .
Registra-se ainda que a contagem dos prazos legais prazos legais para a interposição de
recursos e contrarrazões, serão computados em dias úteis.
Esclarecimento adotado.
E por fim, em relação aos itens: 3.2.29 a 3.2.34, do termo de referencia, as disposições
trazem condições relacionadas a exigências de apresentação de certificações de qualidade
durante a execução do contrato. Devendo ser comprovado periodicamente, nas condições
determinadas no Termo de Referência.
Tem portanto como atendidos todos os questionamentos formulados determinando o
Pregoeiro o prosseguimento do certame.
Teixeira de Freitas-BA, 23 Dezembro de 2019.
Alan Rodrigues Pereira
Pregoeiro Oficial
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