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DESPACHO

  

Processo nº 25383.000424/2022-61

Interessado: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, SERVICO DE GESTAO DE CONTRATOS,
SERVICO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, DIRETORIA

  

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022
– PROCESSO Nº 25383.000424/2021-66, INTERPOSTO PELA EMPRESA CCL PARANÁ
COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP.

1. Encontra-se nos autos do processo em epígrafe, pedido de impugnação ao Edital do PE 13/2022-IGM,
requerendo:

1. 2 - Inserção em relação às cabines de segurança biológica da obrigatoriedade de se realizar a
descontaminação com dióxido de cloro ou peróxido de hidrogênio sempre antes da substituição
do filtro HEPA ou quando houver a necessidade de acessar partes contaminadas da CSB.

1. 3 - Obrigatoriedade de realizar teste de integridade dos filtros HEPA;
1. 4 - Inserção da norma ASHRAE 110:2016 para as capelas de exaustão;
1. 5 - Inserção da obrigatoriedade do teste tracer gas nas capelas de exaustão – Teste obrigatório;
1. 6 - Alteração da redação do subitem 9.11.4. para: Para fins da comprovação de que trata este

subitem, os atestados deverão dizer respeito a serviços executados em Capelas de exaustão,
cabines de segurança biológica e Equipamentos de fluxo laminar.

 

2. Inicialmente devemos informar que o processo licitatório em tela cumpre todas as determinações
legais, tanto no que tange a sua fase interna como a fase externa. A presente licitação é regida pela Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto
9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, das Instruções
Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas
neste Edital, mediante as condições e exigências estabelecidas no Edital de Pregão Nº 13/2022-IGM e
seus anexos.

 

3. Ao que parece a impugnante busca modificar no edital aspectos referentes a questões de exigências
operacionais, técnicas e de Qualificação Técnica que já foram, de certa forma, previstas de forma
clara, precisa e amparadas em arcabouço legal, no âmbito do Termo de Referência, Estudo Técnico
Preliminar e Edital, conforme detalharemos em seguida:

3. 1  Inserção em relação às cabines de segurança biológica da obrigatoriedade de se realizar a
descontaminação com dióxido de cloro ou peróxido de hidrogênio sempre antes da substituição do
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filtro HEPA ou quando houver a necessidade de acessar partes contaminadas da CSB;

Em que pese os argumentos da impugnante, estes não procedem. O Serviço de Infraestrutura e Logística do
IGM-FIOCRUZ/BA, observa que em relação a descontaminação com dióxido de cloro ou peróxido de
hidrogênio sugerida pela empresa que deu entrada na impugnação, destacamos que o IGM/FIOCRUZ-BA
possui um procedimento interno para liberação dos seus equipamentos para realização de manutenções que
envolve um processo preliminar de descontaminação pelos usuários do laboratório. Mas, cabe ressaltar que o
Termo de Referência no item 12.4 das OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, reforça que os empregados
devem ser habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com
as normas e determinações em vigor. Ressaltasse ainda, que o próprio objeto prevê na sua descrição o
emprego de materiais caracterizados como de consumo “... produtos químicos para limpeza e outros
pertinentes à execução dos serviços)”.

3. 2 Obrigatoriedade de realizar teste de integridade dos filtros HEPA;

O ETP, anexo do edital, na descrição dos serviços, prevê a checagem da integridade fisica do equipamento, a
medição do índice de saturação dos filtros e ensaio de diferencial de pressão nos filtros hepa, além de que é
destacado no Edital que os fornecedores deverão atender as normas técnicas, os postulados legais vigentes de
âmbito federal, estadual ou municipal e as normas de segurança da Contratante e ainda, Prestar os serviços
dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica,
normas e legislação.

3. 3 Inserção da norma ASHRAE 110:2016 para as capelas de exaustão e
3. 4 Inserção da obrigatoriedade do teste tracer gas nas capelas de exaustão – Teste obrigatório;

Em se tratando de Norma estrangeira e exigência contida nesta norma, anotamos que:

O art. 3º da Lei de Licitações, nº 8.666/93, dispõe que a “licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração”, dentre
outros princípios. Assim sendo, a regra é que o maior número de interessados participem da licitação,
apresentando suas propostas para fornecer um produto ou prestar um determinado serviço.

De igual forma, as exigências, segundo o comando constitucional, relativas à qualificação técnica e
econômica, somente são permitidas quando indispensáveis para a garantia da execução contratual. Assim,
qualquer empecilho ou dificuldade desarrazoada para a participação no certame de possíveis interessados,
pode ser entendido como uma restrição à competitividade e, por consequência, ofensa ao princípio da
isonomia e, também, ao art. 3º, inciso I, da Lei de Licitações, que veda a inclusão, nos atos convocatórios de
certames licitatórios, de cláusulas impertinentes ou irrelevantes. Todavia não configura atentado ao princípio
da igualdade aos licitantes o estabelecimento de requisitos mínimos de participação, no edital ou convite,
porque a Administração pode e deve fixá-los, sempre que necessário à garantia da execução do contrato, à
segurança e perfeição da obra ou serviço, à regularidade do fornecimento ou ao atendimento de qualquer
outro interesse público.

Mais ainda: uma exigência descabida, que não seja indispensável para a execução contratual, pode ser
entendida, inclusive, inconstitucional.

A corroborar com tal entendimento, Maria Sylvia Zanella Di Pietro[19] pontua que exigências “que não são
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, contribuem para tornar o procedimento da
licitação ainda mais formalista e burocrático, desvirtuando os objetivos da licitação e infringindo o inciso
XXI do artigo 37 da Constituição”

3. 5 Alteração da redação do subitem 9.11.4. para: Para fins da comprovação de que trata este subitem, os
atestados deverão dizer respeito a serviços executados em Capelas de exaustão, cabines de segurança
biológica e Equipamentos de fluxo laminar
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Ainda conforme o Serviço de Infraestrutura e Logística do IGM-FIOCRUZ/BA, Em relação ao atestado de
capacidade técnica exigido, a equipe de planejamento designada para elaboração da documentação para a
presente licitação entende que a forma como foi definida a exigência é suficiente para comprovação de
aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível.

Desta forma, privilegiamos a possibilidade de ampla concorrência no Certame licitatório, em nome do
interesse público.

 

4.       Diante do exposto, o Pregoeiro não acata a impugnação, mantendo as especificações do edital e
submete sua decisão à autoridade maior do Instituto Gonçalo Moniz, para acatá-la, salvo melhor juízo.

 

 

Salvador, 09 de janeiro de 2023

 

 

                         Adilson da Hora Sampaio

            PREGOEIRO e Equipe de Apoio (Port.078/2022-DIR)

 

Marivaldo de Souza Gonçalves

 

Lorena Teixeira de Souza Santos

 

Eduardo Fialho Silva                                                                                                                                           
                                                                  Acato a decisão:

                                                                                                                                                                               
                                                                      Marilda de Souza Gonçalves

                                                                                                                                                                               
                                                                     DIRETORA IGM/FIOCRUZ/BA

Documento assinado eletronicamente por ADILSON DA HORA SAMPAIO, Analista de Gestão em
Saúde, em 09/01/2023, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marilda de Souza Gonçalves, Diretor(ª) de Unidade, em
09/01/2023, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2397915 e
o código CRC D7C75653.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 25383.000424/2022-61 SEI nº 2397915
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