
   

Licitação 
PMVG 

 

N._______ 
 

 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051  

1 

 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.2014 

 

 

Impugnantes: DIXTAL BIOMÉDICA IND. COM. LTDA, Avenida Torquato Tapajós, 2236 

– Manaus-AM – Leonardo.moraes.santos@philips.com; BIOMEDIC EQUIP ELET MED 

HOSPITALAR LTDA, Avenida Paraguaçu, 298 – Pico do Amor – Cuiabá/Mt. 

biomedich@hotmail.com; MAQUET DO BRASIL EQUIP MÉDICOS LTDA, Rua Tenente 

Alberto Spicciati, 200 – Barra Funda – São Paulo/SP – Clarice.saji@crlicitar.com.br; OLIDEF 

CZ IND E COMÉRCIO AP HOSP LTDA, Avenida Patriarca, 2223 – Vila Virginia – Ribeirão 

Preto-SP e GE HEALTHCARE DO BRASIL COM SERV EQUIP LTDA, Avenida Magalhães 

de Castro, 4800 – Cidade Jardim Corporate Center – Continental Center – São Paulo - SP  

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Trata-se o presente, da apreciação e deliberação acerca da 

IMPUGNAÇÃO feita por Vossa Senhoria, encaminhada a esta Superintendia de Licitações via 

protocolo, ao Edital de Pregão Presencial n° 07.2014 cujo objeto é o Registro de Preços para 

aquisição de material permanente hospitalar e odontológico. 

 

DA ADMISSIBILIDADE:  

  

Nos termos do disposto na Lei 8666/93, é cabível a impugnação, por 

qualquer pessoa, do ato convocatório do pregão na forma presencial até dois dias úteis 

antes da data fixada para abertura da sessão pública.  

 

 

DOS QUESTIONAMENTOS 

 

As empresas solicitaram que fosse feita a retificação das especificações 

tecnicas dos itens dos equipamentos abaixo elencados, por motivos diversos, a saber: 

DIXTAL BIOMÉDICA IND. COM. LTDA, alega que após minuciosa analise do descritivo 

editalício, nota-se que algumas características solicitadas poderão impedir a livre 

concorrência entre os principais fabricantes do mercado, referente as itens:   19, 20, 23 e 

24; BIOMEDIC EQUIP ELET MED HOSPITALAR LTDA, manifesta que adquiriu o edital de 

licitação, porem, após a leitura deste constatou-se que a especificação técnica do objeto em 

aquisição relacionado a seguir possuem vícios nos itens: 19, 20, 23 e 24; MAQUET DO 

BRASIL EQUIP MÉDICOS LTDA, Informa que o item 6 do Termo de Referencia  define 

características para o equipamento do item 20, que inviabilizam uma compra adequada 

para Administração Pública; OLIDEF CZ IND E COMÉRCIO AP HOSP LTDA, Observa que 

o descritivo do item 6 – berço simples, solicita cesto produzido em material “aramado”, algo 

que não é encontrado em nenhum berço para recém nascido comercializado no pais. Todos 

os fabricantes deste tipo de aparelho produzem seus cestos em material plástico 

transparente, normalmente acrílico, que mantém paciente acomodado com a devida 

segurança e também permite sua visualização a distância, solicita que esse trecho do edital 

seja substituído por: “cesto em material transparente”. GE HEALTHCARE DO BRASIL 

COM SERV EQUIP LTDA, Alega que ao verificar as exigências do edital referente o item 
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31, esta impugnante apresenta os seguintes argumentos com finalidade de alterá-lo, e 

assim para que possa viabilizar sua participação.  

  

   

II – DA APRECIAÇÃO 

 

As matérias apresentadas pelas empresas acima, foram remetidos 

para a Secretaria de Saúde, para que a equipe técnica juntamente com os profissionais de 

cada área, façam uma minuciosa analise das razões apresentadas e efetive relatório dos 

procedimentos a serem adotas dos pelo Pregoeiro; 

 

A Secretaria de Saúde através do seu Secretário, enviou comunicado 

através de documento datada de 06/03/2014, informando que: “Em face do exposto, 

esclarecemos a referida empresa que esta secretária municipal de saúde estará procedendo 

a retificação da redação dos itens: 06, 19, 20, 23, 24, 31, do edital através de adendo a ser 

inserido ao edital, com a devida devolução de prazo.” 

 

Quanto aos demais questionamentos, especialmente o da empresa 

OLIDEF LTDA, que solicita se a alça de empunhadura poderá ser na parta superior, sendo 

que o edital pede na parte frontal.  

 

Os detalhes diferente do solicitado no descritivo (alça) e que não 

influenciam no funcionamento do equipamento serão analisados no dia do certame, os 

demais descritivos que influenciam  ou não estão atendendo as especificações deverão estar 

atendendo o solicitado no descritivo de cada item. 

   

III – DA DECISÃO  

Pelas razões de fato e de direito acima aduzidas e atendendo a solicitação da secretaria de 

Saúde, o Pregoeiro acolhe e decide-se dar provimento às impugnações apresentadas pelas 

empresas acima identificadas, efetuando as retificações através de adendo, e ainda 

atendendo o artigo 21 § 4º da Lei 8666/93. 

 

Cuiabá/Mt, 07 de março de 2014 

 

 

 

Atenciosamente 

 

 

 

 

 

 

LANDOLFO LÁZARO VILELA GARCIA 

Pregoeiro Oficial 


