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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL
TERMO

TERMO DE ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo: 0036.057143/2022-08

Pregão Eletrônico: 462/2022/ÉPSILON/SUPEL/RO

Objeto: Aquisição de Máquinas para Hemodiálise, para atender o setor de Hemodiálise do Hospital Regional de Cacoal a�nente ao Complexo
Hospitalar Regional de Cacoal.

A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL, através de sua Presidente e Equipe de Apoio, nomeados por força das disposições con�das na
Portaria Nº 20/2022 de 14 de fevereiro de 2022, publicada no DOE no dia 23 de fevereiro de 2022, em atenção ao RECURSO ADMINISTRATIVO interposto, pela
empresa: LABORATÓRIOS B BRAUN pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 31.673.254/0010-95, para o item 01, já qualificada nos autos
epigrafados, passa a analisar e decidir, o que adiante segue.

1. DA ADMISSIBILIDADE

Dispõe o Ar�go 44 do Decreto Estadual 26.182/2021 alinhado ao 4º, inciso XVIII, da Lei nº 10.520/02, que:
Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar
sua intenção de recorrer. § 1° As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de 3 (três) dias. Ar�go 4º. A fase externa do pregão será
iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

(...)

XVIII – declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e mo�vadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três)
dias para apresentação das razões do recurso, ficando demais licitantes desde logo in�mados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos...”

De acordo com o Edital – item 14 e subitens - os recursos devem ser interpostos tempes�vamente nos prazos prescritos em lei (Lei 10.520/02),
bem como de forma escrita e com fundamentação.

Verifica-se que as peças recursais das recorrentes foram anexadas ao sistema Comprasnet em tempo hábil, conforme prevê a legislação em vigor e
ata de realização do certame 0034119251.

2. DA SÍNTESE DO RECURSO ID 0034234767

A recorrente apresenta seu inconformismo acerca de sua desclassificação para o item 01, alegando que seu equipamento atende as exigências do
edital, e que à luz dos argumentos trazidos para sua desclassificação, a decisão está eivada de desacerto e em sua peça passa a demonstrar:

2. DA CARACTRIZAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO PELA B. BRAUN - DO LIMITE DE INFILTRAFICAÇÃO

2.1. Limite da máquina BBraun 3L/h edital 5L/h: conforme descrito na literatura e embasado na doutrina médica- Manual de diálise Jonh T Daugirdas 5 º edição, livro
este referência mundial em parâmetros e prescrição de terapia renal subs�tu�va, descreve, conforme figura abaixo sobre os limites da taxa de remoção de fluídos
mostrando aumento da sobrevida, quando a taxa é menor que 12ml/kg por hora, ou seja em um paciente de 100kg de 1,2L por hora mostrando que que o máquina da
BBraun suporta com tranquilidade as necessidades e não sendo necessários, nem seguros para os pacientes taxas mais elevadas.

2.2. B. Taxa de remoção de líquido. De modo geral, a taxa de remoção de líquido durante a diálise e constante. Houve interesse na restrição da taxa máxima de UF
como instrumento de garan�a de qualidade. As evidências sugerem que a taxa de sobrevida é maior em pacientes com taxa de UF< 12 ml/kg por hora (Movilli, 2007).
Não está claro se os limites de UF devem ser proporcionais ao peso corpora, proporcionais à ASC ou não proporcionais (p. ex., < 800 ml/h) (Lacson, 2014). Existem
vários métodos para reduzir a taxa de remoção de líquido. O mais óbvio é aumentar o tempo de diálise, mas esse não é o único método? A redução do ganho de peso
interdialí�co por limitação da ingestão de sódio costuma ser mais aceitável para o paciente e mais fácil de implementar (Burkat, 2012). Em pacientes com considerável
volume de urina, o uso de diuré�cos diminui a taxa de UF em virtude do aumento do volume diário de urina, a menos que o paciente consuma mais líquidos.

Existe certo interesse no uso de taxa variável de remoção de líquido durante uma sessão de diálise. Um método é o aumento de taxa de remoção de líquido durante a
primeira hora ou duas primeiras horas de diálise, com redução perto do fim da diálise, com redução perto do fim da diálise. O nível de sódio na solução de diálise
também pode ser aumentado no início para ajudar a manter o volume sanguíneo por meios osmó�cos. Os bene�cios desse método ainda são controversos.

2.3. Quando se adiciona a prescrição de hemodiálise para pacientes crônicos ou agudos temos claro que a remoção deve variar de 0 a 5 kg (litros) por sessão de
hemodiálise e não por hora, inclusive quando o paciente tem sinais de hipervolemia temos a descrição da não necessidade da remoção de mais de 4 litros por sessão e
não por hora conforme mostrado abaixo:

2.4. F. Prescrição de ultrafiltração. A necessidade de remoção de líquido varia de 0 a 5 kg por sessão de diálise.

1. Diretrizes para prescrição de ultrafiltração. Algumas diretrizes para avaliar o volume total de líquido que se deve remover são:

a. Até mesmo quando os pacientes apresentam edema significa�vo e edema pulmonar, raramente é necessário remover mais de 4 l de líquido durante a sessão inicial.
É melhor remover o excesso de líquido remanescente durante uma segunda sessão no dia seguinte.

b. Se o paciente não apresentar edema dos pés nem anasarca, na ausência de congestão pulmonar, é incomum a necessidade de remover mais de 2 a 3 l durante a
sessão de diálise. Na verdade, pode não ser necessária a remoção de líquido em pacientes com pouca, ou nenhuma, distensão da veia jugular. De modo gela, a taxa de
remoção de líquido de 10 ml/kg por hora é bem tolerada por pacientes com sobrecarga volêmica.

c. O plano para remoção de líquido durante a diálise deve levar em consideração o volume de 0,2 l que o paciente receberá ao final da diálise, na forma de solução
salina para lavar o dialisador, e qualquer outro líquido ingerido ou administrado durante a sessão de hemodiálise.

d. Conforme já mencionado, se essa for a diálise inicial, a duração da sessão deve ser limitada a 2 h. Entretanto, se for necessário remover um grande volume de
líquido (p. ex., 4 l), é inviável e perigoso re�rar esse volume em um período de 2 h. Nesses casos, pode-se interromper inicialmente o fluxo da solução de diálise e
realizar apenas a ultrafiltração (ver Capítulo 15) por 1 a 2 h e remover o restante do volume desejado de líquido. (Em caso de anormalidade eletrolí�ca grave, como
hiperpotassemia, pode ser necessário realizar a diálise antes da ultrafiltração isolada.)

e. Em geral, é melhor manter uma taxa constante de remoção de líquido durante toda a diálise. Caso se use uma solução de diálise com nível de sódio menor que o
nível plasmá�co (p. ex., no tratamento da hipernatremia), pode-se reduzir a taxa de ultrafiltração inicial para compensar a contração osmó�ca do volume sanguíneo
que ocorrerá com a redução da concentração plasmá�ca de sódio.

Nos pacientes com insuficiência renal aguda, é importan�ssimo evitar a hipotensão em todas as ocasiões, inclusive durante a diálise. Em um modelo de rato com
insuficiência renal aguda, Kelleher (1987) mostrou acentuado comprome�mento da resposta autorreguladora renal à hipotensão sistêmica. Eles constataram que os
episódios transitórios de hipotensão causados pela re�rada de sangue provocavam lesão renal adicional e retardo da recuperação de função renal.

2.6. Mesmo quando se considera a ultrafiltração isolada há uma descrição que um volume maior do que 1,5 l por hora deve ser feito com monitorização do
hematócrito pelo risco ao paciente.

2.7. A. Ultrafiltração isolada. Em geral, a UI é realizada durante a HDI. 
A UI ajuda a remover mais líquido ao mesmo tempo que evita a síndrome de desequilíbrio na primeira ou nas duas primeiras sessões de diálise em pacientes com
uremia aguda. Também é usada em algumas unidades de diálise ambulatoriais em pacientes com dificuldade de remoção de líquido. A principal vantagem da UI é que
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a remoção de líquido é mais bem tolerada que por hemodiálise convencional. Hoje, a UI pode não ser mais um método superior de remoção de líquido. Em outros
tempos, a baixa tolerância à remoção de líquidos durante a HDI devia-se parcialmente ao uso de solução de diálise com acetado, ao uso de solução de diálise
excessivamente aquecida e ao uso de soluções que con�nham concentração muito baixa de sódio (p. ex., 5 a 10 mM abaixo da concentração plasmá�ca). Caso esses
fatores sejam evitados (i.e., se for usada uma solução de diálise com bicarbonato, rica em sódio e levemente resfriada), a superioridade da UI em termos de
estabilidade hemodinâmica não é mais demonstrável. A remoção de resíduos é mínima durante a UI. Por esse mo�vo, não se deve reduzir a duração da sessão
subsequente de hemodiálise e, portanto, é preciso prolongar o tempo total de tratamento para a combinação UI-hemodiálise separada.

Apesar da tolerância rela�vamente boa à remoção de líquido com UI, ainda pode haver hipotensão se a taxa de ultrafiltração for excessiva. Caso haja edema franco, a
hipotensão é rara com taxas de ultrafiltração de até 1,5 l/h, mas não se deve ultrapassar esse valor, exceto se houver monitoramento do volume sanguíneo com sensor
de hematócrito. A hiperpotassemia de rebote foi descrita após UI intensiva, talvez pela passagem de potássio intracelular para o líquido extracelular. Embora a
existência dessa complicação seja controversa, o melhor método para evitar a possiblidade de hiperpotassemia com UI é a ro�na de ins�tuir um período de
hemodiálise após a UI.

2.8. Somado ao descrito temos clareza na literatura que o excesso de ultrafiltração está associado ao aumento de mortalidade e risco cardiovascular aos pacientes.
Tendo em visto o exposto acima, a desclassificação da BBraun não se baseia em aspectos médicos que tragam diferença ou bene�cio aos doentes, pelo contrário, esse
limite de ultrafiltração proposto pode trazer riscos diretos a saúde e segurança dos pacientes.

3. DA CARACTRIZAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO PELA B. BRAUN - CARACTERÍSTICAS DA BATERIAL DO ALARME

3.1. “O Equipamento Dialog+ HD e HDF funcionam por 20 minutos após a queda de energia.”

CARACTERIZAÇÃO:

             3.2. A tradição da B.Braun neste fornecimento é notória, possuímos hoje no mercado nacional mais de 4000 equipamentos em que , aqui citamos: fornecemos o
equipamento Dialog+ para a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo desde 2012.

3.3. Por fim, o tempo de bateria da Dialog + atende até a entrada do gerador e/ou tempo suficiente para finalizar a terapia com segurança, devolver o sistema
sanguíneo para o paciente em tempo hábil e com segurança.

3.4. No que tange aos alarmes, quanto a ponto, destacamos que todos os alarmes constam no capítulo 13 do manual de instruções, aqui abaixo destacado:

Trazidos na íntegra os mo�vos da peça recursal, por esta Pregoeira entender que por se tratar de informações técnicas do equipamento, trazer um ou
outro ponto no corpo do documento, poderia gerar interpretações equivocadas da peça recursal.

Ao final solicita que seja anulado o ato que desclassificou a empresa B.BRAUN, classificando-a, uma vez que esta atende todas as exigências editalícias.

3. DA SÍNTESE DAS CONTRARRAZÕES ID 0034311885

A empresa recorrida, em sua defesa rebate os argumentos apresentados pela recorrente, alegando que a mesma não atendeu as exigências
constantes no Edital e que as alegações redigidas no recurso são per�nentes a um pedido de esclarecimento ofertando para a Administração seu produto, já que
nem todas as exigências do mesmo são compa�veis ao de seu poder.

Afirma que a empresa NIPRO MEDICAL, convocada a assumir o item 01, desde sua habilitação ofertou em sua proposta de preços, o objeto que
atende ao solicitado, tais como:

1.Caracterís�cas Gerais: Bateria backup com autonomia de 30 minutos mínimo aproximadamente após queda de energia.

2.Quanto a Ultrafiltração: Taxa de ultrafiltração ajustável na faixa de 0: 0,1 a 5,0 L/h.

Ao final requer que o recurso seja conhecido para, no mérito, ser indeferido integralmente e que seja man�da a decisão que desclassificou a
empresa LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A., conforme mo�vo consignado, visto que o produto ofertado possui Ultrafiltração inferior ao solicitado no Termo de
Referência, bem como, em consulta a proposta e catálogo não restou explicito se há os alarmes sonoros e visuais que devem ser emi�dos pela máquina, isso
posto, também não ficou evidenciado se a máquina possui bateria que assegure o funcionamento por pelo menos 30 minutos durante falta de energia elétrica,
portanto não atende ao solicitado no Termo de Referência do Edital;

4. DA ANÁLISE

Cumpre dizer, desde logo, que as decisões tomadas no contexto deste processo licitatório, estão em perfeita consonância com as determinações
legais, tendo sido observada a submissão aos princípios da Legalidade, da Razoabilidade, Celeridade e Eficiência, bem como ao julgamento obje�vo e vinculação
ao Instrumento convocatório, bem como os demais princípios que lhe são correlatos.

As formalidades descritas no instrumento convocatório foram alinhadas ao Termo de Referência, e devem ser cumpridas, sem que se deixe de
observar, contudo, os fins a que se des�nam, assim, excessos de rigorismo não podem afastar compe�dores e prejudicar os usuários, conforme previsão nos
termos do edital.

24.11. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas, em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprome�mento
do interesse da Administração Pública, a finalidade e a segurança da contratação.
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Deve-se, portanto, afastar as exigências inúteis ou excessivas que possam diminuir o caráter compe��vo do certame, possibilitando à
Administração a escolha da proposta que lhe seja mais vantajosa.

O art. 2º, §2º, do Decreto Estadual nº 26.182, de 24 de junho de 2021, que aprova o regulamento para a modalidade de licitação denominada
pregão eletrônico, faz referência a este princípio. A Administração deve, sempre, decidir em favor da ampla concorrência, tendo em vista que busca a proposta
mais vantajosa.

Foi pensando na finalidade e segurança da contratação, é que foram definidos os parâmetros estabelecidos no Termo de Referência que foi
devidamente aplicado nas análises realizadas em relação as propostas apresentadas, com apego as questões técnicas, definindo de forma clara e obje�va
aqueles que atendiam ao pretendido ou não.

Passamos a expor.

As propostas recebidas para o certame foram encaminhadas para a Unidade requisitante com a finalidade de avaliação técnica com emissão de
parecer, em observância as regras dispostas no Termo de Referência, visto que o objeto pretendido é a Aquisição de Máquinas para Hemodiálise, para atender o
setor de Hemodiálise do Hospital Regional de Cacoal a�nente ao Complexo Hospitalar Regional de Cacoal - COHREC, objeto alheio ao conhecimento da
Pregoeira.

Logo, para fins de classificação das propostas no quesito técnico, a Pregoeira baseou sua decisão no Despacho 0033851862, o qual concluiu que
as propostas das empresas Laboratório B Braun e Fresenius Medical estavam inaptas e a proposta da empresa Nipro Medical estava apta:    

                DESPACHO

De: COHREC-CHD

Para: SUPEL-ÉPSILON

Processo Nº: 0036.057143/2022-08

Assunto: Análise Técnica das Propostas.

 

Senhora Presidente,

 

Com os cordiais cumprimentos, considerando o Despacho SUPEL-EPSILON (0033587237) e Despacho COHREC-COAD (0033597474), nos servimos do presente para
enviar a análise desta setorial, no que se refere a qualificação técnica dos produtos definidas no Termo de Referência (0029668408), sobre as propostas apresentadas
no PREGÃO ELETRÔNICO N°.462/2022/ÉPSILON/SUPEL/RO.           

 

EMPRESA ANÁLISE DA PROPOSTA PARECER TÉCNICO  

1. LABORATÓRIOS B
BRAUN 0033586577

Ultrafiltração
Pág. 10 Descri�vo Técnico:
"Ultrafiltração: fluxo 0 a 4000ml/h, precisão: Tolerância da bomba de ultrafiltração < 1% e +- 0,2ml/ciclo de câmara de balanço"
 
Alarmes
Após consulta à proposta e ao catálogo não ficou explícito se há os alarmes sonoros e visuais solicitados na especificação do Termo de Referência,
que devem ser emi�dos pela máquina.
 
Bateria
Após consulta à proposta e ao catálogo não ficou evidenciado se a máquina possui bateria que assegure o funcionamento por pelo menos 30
minutos durante falta de energia elétrica, conforme solicitado na especificação do Termo de Referência.

Está em desacordo com a especificação técnica constante no
(0029668408) e Portaria Nº 0809/GAB/SESAU de 03 de dezembro
 
Ultrafiltração
Taxa de UF de 0,1 a 5,0 L/hora.
 
Alarmes
Apresentar alarmes sonoros e visuais: Vazamento de sangue;
Pressão arterial do circuito; Pressão venosa do circuito; Pressão 
do dialisato; Fluxo do sangue; Taxa de ultrafiltração; oscilação
solução de diálise; Temperatura do dialisante; Falta de água.
 
Baterias
Possuir bateria que funcione durante falta de energia, permi�nd
bomba de sangue e do painel de controle por pelo menos 30 min

2. FRESENIUS MEDICAL
0033586645

Ultrafiltração
Consulta ao site www.freseniusmedicalcare.com.br

 
Bateria
Pág. 02 Descrição / Descrição Técnica / Observação:
"Bateria interna recarregável para a falta de energia, com capacidade de manter a bomba de sangue em funcionamento por um perído de
aproximadamente 15 minutos"
 
Fluxo do dialisato
Pág. 11 Dados Técnicos do 4008S V10:

Está em desacordo com a especificação técnica constante no
(0029668408) e/ou Portaria Nº 0809/GAB/SESAU de 03 de dezem
 
Ultrafiltração
Taxa de UF de 0,1 a 5,0 L/hora.
 
Bateria
Possuir bateria que funcione durante falta de energia, permi�nd
bomba de sangue e do painel de controle por pelo menos 30 min
 
Fluxo do dialisato
Fluxo ajustável entre 300 a 800 ml/min, em escala de 100/100mL

3. NIPRO MEDICAL
0033586690

 Está de acordo com a especificação técnica constante no 
(0029668408) e Portaria Nº 0809/GAB/SESAU de 03 de dezembro

Sendo o que temos para o momento, nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.

 

Atenciosamente,

Alice Cris�ne Rossmann Fagá

Enfermeira esp. em Nefrologia

Coordenadora CHD-COHREC/SESAU

Mat.: 300131365

 

Iara da Costa Scharff

Médica Nefrologista

CRM-RO 3841

 

Assim, esta Pregoeira procedeu à desclassificação das empresas Laboratório B Braun e Fresenius Medical conforme ata da sessão juntada aos autos
0034119251:

https://diof.ro.gov.br/data/uploads/2013/12/Doe-_-18_12_2013.pdf
https://www.freseniusmedicalcare.com.br/pt-br/profissionais-de-saude/hemodialise/maquinas/4008s-v10
https://diof.ro.gov.br/data/uploads/2013/12/Doe-_-18_12_2013.pdf
https://diof.ro.gov.br/data/uploads/2013/12/Doe-_-18_12_2013.pdf
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Bem como procedeu com a classificação da empresa Nipro Medical, visto que o produto ofertado atende os requisitos mínimos estabelecidos no
Termo de Referência, que está em conformidade à Portaria nº 0809/GAB/SESAU de 03 de dezembro de 2013.

Cabe trazer neste julgamento de recurso que os requisitos mínimos definidos no item 2.3 no Termo de Referência, está em consonância à Portaria
retromencionada.

Desta feita, as empresas par�cipantes do certame �nham pleno conhecimento da especificação do objeto, e que o mesmo deveria seguir os
critérios de padronização dos equipamentos de hemodiálise conforme estabelecido no art. 1º da Portaria nº 0809/GAB/SESAU:

Art. 1º - As especificações descritas deverão ser inseridas nos procedimentos de compras, conforme disposto no art. 15 da lei 8.666, a aquisição deverá ser realizada
através de Registro de Preço.

A Portaria jus�fica que a definição de uma padronização de equipamento implicará na segurança da con�nuidade da prestação de serviço para
paciente, eficiência na manutenção e consequentemente a estruturação do serviço que levará ao paciente maior sobrevida e diminuição dos agravos a saúde, e
ainda visa facilitar o gerenciamento do serviço, no que se refere ao manuseio técnico, a compra de peças específicas para reposição, serviço de manutenção
corre�va e preven�va.

A padronização está prevista no art. 15, inciso I da Lei 8.666/93:
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

I - atender ao princípio da padronização, que imponha compa�bilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de
manutenção, assistência técnica e garan�a oferecidas;

Nesse contexto, o aprimoramento da qualidade das compras governamentais alinhado com o princípio da padronização, que deve compa�bilizar
com os demais que presidam o ins�tuto das licitações, especialmente os da compe��vidade e da isonomia, foi que a Portaria trouxe em seu teor os descri�vos
e/ou especificações elaborados por equipe de profissionais especializados na área.

Visando almejar qualquer inconsistência quanto ao julgamento deste recurso, tendo em vista que as razões apresentadas pela recorrente em fase
recursal são de caráter técnico, e em homenagem ao princípio da autotutela administra�va, esta Pregoeira remeteu os autos do processo administra�vo para o
órgão requerente a fim de manifestação técnica.

Em conformidade com o solicitado, a Central de Hemodiálise do COHREC, se manifestou através do Despacho 0034473706, constante nos autos
do processo, onde, entende que seja man�do o Ato de desclassificação das empresas Laboratório B Braun e Fresenius Medical.

Desta feita, traremos na íntegra o conteúdo do despacho retro mencionado:
               DESPACHO

De: COHREC-CHD

Para: COHREC-COAD

Processo Nº: 0036.057143/2022-08

Assunto: Análise Técnica das Propostas

 

Senhor(a),
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Considerando o despacho SUPEL-ÉPSILON (0034311916), e em resposta ao despacho COHREC-COAD (0034319382).

Considerando o recurso apresentado pela empresa LABORATÓRIOS B BRAUN (0034234767).

Considerando que o despacho (0033851862) foi baseado na Portaria Nº 0809/GAB/SESAU de 03 de dezembro de 2013, a qual visa a necessidade de padronizar os
equipamentos de hemodiálise para facilitar o gerenciamento do serviço no que se refere ao manuseio técnico, a compra de peças específicas para reposição, serviço
de manutenção corre�va e preven�va.

Considerando a padronização, que é um princípio a ser observado, sempre que possível, nas compras feitas pela Administração Pública, conforme inciso I do art. 15 da
lei de licitações e contratos 8.666/93, visando assegurar a compa�bilidade de especificações técnicas e de desempenho, proporcionando maior economia e uma
consecução mais favorável.

Diante do exposto, informamos que esta setorial emi�u o parecer técnico fundamentado nas especificações do termo de referência (0029668408) e na portaria
supracitada (que ainda segue vigente), assim, apontado o que estava em desconformidade.

Sendo o que temos para o momento, nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.

 

Atenciosamente.

 

Alice Cris�ne Rossmann Fagá

Enfermeira Esp. em Nefrologia

Coordenadora CHD-COHREC/SESAU

Mat.: 300131365

 

Iara da Costa Scharff

Médica Nefrologista

CRM-RO 3841

Dessa maneira, restou demonstrado que o fim público foi a�ngido, tendo a Administração selecionado a melhor proposta na forma documental
apresentada.

5. DA DECISÃO

Em suma, sem nada mais evocar, pelas razões de fato e de direito acima expostas, certa que a Administração, em tema de licitação, está
vinculada, ao princípio da legalidade, da razoabilidade e da eficiência e dos demais princípios que lhe são correlatos, bem como, das normas estabelecidas no
instrumento convocatório, conhecemos do recurso interposto pela empresa LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº 31.673.254/0010-95, opinando pelo não provimento, mantendo as decisões exaradas na ata da sessão pública id. 0034119251  permanecendo
vencedora a empresa NIPRO MEDICAL no valor total de R$ 195.000,00 (0034119341).

Por fim, remeto os autos a autoridade superior competente na forma do Art. 13, inciso IV do Decreto Estadual 26.182/2021, alinhado ao § 4º, do
art. 109, da Lei de Licitações 8.666/93 para análise e decisão. 

Porto Velho-RO, data e hora do sistema.
 

Marina Dias de Moraes Taufmann

Pregoeira da Equipe ÉPSILON/SUPEL

Mat. 300114886

Documento assinado eletronicamente por Marina Dias de Moraes Taufmann, Pregoeiro(a), em 10/01/2023, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0035001111 e o código CRC A20D0807.

Referência: Caso responda este(a) Termo, indicar expressamente o Processo nº 0036.057143/2022-08 SEI nº 0035001111
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http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
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