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GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Referente ao PREGAO PRESENCIAL N.o 072/2018-PP

Objeto: A presente licitaçáo tem como objeto a quantidade estimada AquisiÇáo de
lVlamógrafo Digital para alender o Centro Àilunicipal de Saúde da Mulher no l\ilunicipio
de ltaituba-PA. conforme discriminaçâo do Anexo I - Termo de Referência

IMPUGNAÇAO DE EDITAL DE LICITAÇAO

A IMEX MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO ElRELl, vem na Íorma da Legislação

Vigente impetraÍ IMPUGNAÇÃO contra o edital de licitaçáo acima mencionado pelos

motivos descritos e devidamente íundamentados a seguir.

Nossa empresa SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS ElREL|. neste

ato passando a atuar no mercado com nome empresarial de IMEX MEDICAL

tNoÚStntl E COMÉRCIO ElRELl. conforme 26â Alteraçáo Contratual, faz constar o

seu pleno direito a rmpugnaÇão, devidamente Íundamentado pela LegislaÇão vigente

as normas de licitação:

Lei 8.666/1993
Ar7.3*Alicitacãodes tina-se a qarantir
a observância do Drincioio
constituc ional da isonom taêá
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selecio nar a oroposla, mas vantaiosa
para Administraceo e será processada e
julgada em estrita conformidade com os
princípios báslcos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probtdade
administrativa, da vrnculação aa
instrLrmento convocatorn. do lulgamento
objelivo e dos quês ihes são correlalos
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ôFl





a

rÍnex
nrer]rcal group

1o - É vedado aos a tes públicos:§

I - admitir. Drever. incluir ou tolerar, nos
aÍos de convocaÇão, cláusulas ou
condiÇoes aue comprontetarn restriniam
ou frustrem o seu caráter competilivo e
estabeleÇam preíeréncias ou distinções
em razeo da naturalidade, da sede do
domicilio dos licit,artes ou de dualouer
outra circunstância impêrtinente ou
irrelevante oara o esD ecifico o bieto do
contrato:

Analisamos ao Editel de LicitaÇáo em epígrafe, para atender a nova demanda do

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA . FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE, E

verificamos alguns vicios que impossibilitam a participação da ora requerente

fornecedora do equipamento objeto da LicitaÇáo.

A presente impugnação não possui o objetivo de alterar o edital para beneficiar a ora

Requerente, nem tampouco para prejudlcar as concorrentes, mas sim para permitir

que todas es emprêsas possam competir em regime de igualdade e isonomia, quanto

aos equipamentos que serão oÍertados no ceTtame.

Caso atendida a presente solicitação, não irá impedir ou alterar a condrçáo de

participação das demais concorrentes no certame.

Nossa solicrtação tem como único propósito o de corrigir os vícios do edital aqui

mencionado, tendo como consequência a participação de mais uma Íorte e qualificada

concorrente no certame. Esta alteraçáo beneficiará exclusivamente o GOVERNO

MUNICIPAL DE ITAITUBA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, em nzáo da maior

compelitivrdade entre as concorrentes dentro do orÇamento estipulado por esta

administraçáo

2

lmex Medical Group do Brasil

í] i.BrdEúcàtqrouD cs,' l)r

Mâlrirr S:r,.r.i.," liil
EIliai§: UÊ,ê,rr'PÂ i Erasr Li! f)r_ i i].lo I i& ru o,rl.:'r,1G l(l"nrtl).r'Êll

l\)Íh Ax-.lt'c,P:-. Po,1! Vi,ir (r a_i R,,r rL,lii ir' J! ,r"'i1r

\



rÍnex
rrc(Jia.ií group

Todas estas razÕes são arreÍutáveis e nâo permitem argumentaÇão contrária, visto que

lastreadas nos Princípios Constitucionais que regem as lacitações públicas, expressos

na Lei n08666/93.

Ao persistir o edital da forma como esta, restará à Requerente somente a opÇáo de

deixar de participar do certame, mesmo possuindo equipamento excêlente, o que

prejudicará ao final, a próprio GOVERNO MUNICIPAL DE |TA|TUBA - FUNDO

MUNICIPAL DE SAUDE, por não haver competiÇão no certame.

Por estes motivos, a Requerente pede vênra para indicar os pontos que devem ser

alterados no presente certame, conforme pedido a seguir

Em cumprimento da LegisleÇão Vigente e as normas edilicias visando à garantia da

contrataÇão justa mediante os Íatos e fundamentos acima mencionados a empresa

IMEX MEOIGAL INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI, fOTNECCdOTA dA MArCA

HOLOGIC/DIMENSIONS, Vem requerer:

1) A devida impugnaÇão do edital de licitaÇáo e a alteÍação das ANEXO I -
TERMO DE REFERÊNClA, pelos fatos e fundamentos acima mencionados

CONFORME SEGUE:

No Edital, onde se lê:

- Deslocamento vertrcal de no minimo 70 a 130 cm,

- Tamanho do pixel do detector de no minimo 50 micrometros,

- Grade antidiíusora com razáo 6:1 ou sistema equivalente.

REÍErENtE AO SUbitEM 3.0. ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO

32. O prazo de entreqa não será superior a '10 (dez) dias corridos, contados a partir

do recebimento da Ordem de Compra ou da assinatura do instrumento de contrato'

for o caso
\\''
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Leia-sê:

- Dêslocamento verlcal de no minrmo 71 a 130 cm,

- Tamenho do pixel do detector de no mínimo 70 micrometros

- Grade antidifusora com razâo 5:1 ou sistema equivalente.

São exigências que restringe a poucas empresas o certame e a alteraÇão destas

exigências não aÍetará a qualidade da imagem, por esta razáo solicitamos a

alteraÇão destas exigências, em atendimento ao Art 3 da Lei 8.666.

No tocante ao prazo de entrega, todos os equipamentos de mamograÍia

comeÍciâlizados no mercado nacional são de origem estrangeira e para sua entrega á

necessário a importação do mesmo o que acarÍeta em processos burocráticos e

demanda um prazo mais extenso, por estâ razão solicitamos a dilataÇào deste prazo

para 90 DIAS, anclusive porque é sabido que e entrega no municípro de ltartuba há

alguns complicadores, tais como travessia de balsa, e o obleto da licitaÇão ê um

equipâmento de precisão, portanto o tÍansporte deve ser realizado com cuidados

especiais, inclusive para que o Contratante receba o equipamento em períertas

condições e os municipes recebem o melhor tratamento.

O edital da Íorma como está escrito vai em desencontro a todo o oÍdenamento luridico

que embasa os processos licilatórios no pais, eis que, a intenÇão do legislador, na Lei

8.666/93, foi de permitir que, em cada certame licitatório, participem o maior número

de licitantes possiveis, a Ílm de possibilitar que a entidade licitadora alcance o obletrvo

da Iicitação pagando o menor preço possível. As exigências contidas no ANEXO l-
TERMO DE REFERÊNCIA representa impedimento da participaÇão de muttos

concorrentes com propostas vantajosas à administração e ao contráÍio diíicultará a

escolha de boas ofertas. ocasionando possível prejuízo a administraÇão, o que atenta

contra a exigência legal de preservaçáo do caráter competrtlvo do procedimento

licitatório, conforme inciso I do § 1o, do art. 30 da Lei de 8666/93.

Na confiança das atribuições desta conceituada AdministraÇão, solicrtamos

providências quanto aos fatos e fundamentos epresentados visando assim tornar q

processo mais vantajoso para esta Administração.
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Tais modificações servem para aumentar a participação de empresas interessadas no

processo, pois as mesmas não alterâm as descriçôes dos equipamentos Solrcrtamos

o aceite da modificação porque não interÍerem nas regras básicas do certame, não

beneficiando diretamente qualquer concorrente, mas sim a todos Além drsso, estas

mudanças também auxiliam a administraçáo pública e agregará ganho sócio

econômico ao pleito, pois caso não seja acetado somente restringirá a participação de

mais empresas no certame, diminuindo a concorrência.

Sem mais, pedimos deferimento!

IMEX MEDICAT INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI
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