
RE PU BLICA FEDERÁTIVÂ DO ERASIL

. ESTADO DO PARA
MUNICIPIO DE ITAITUBA

I-UNDO M,J NICIPTL DF tDU(AÇAo

A empresa: IMEX MEDICAL INDUSTRIA E CoMÉRCIO EIRELI

Rua das Embaúbas, n' 601 , Fazenda Santo Antônio, CEP 88.104-91 'Sào José-sc.

Prezado Senhor,

Em resposta ao Requerimento de lmpugnação de Editat de Ljcitaçào n" 077/2018, o Sr. Ronison

Aguiar Hotanda, Pregoeiro da Prefeitura de ltaituba, Estado do Pará; decidiu nào acother a

IMPUGNAçÃO impetrada peta empresa: IMEX MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO ElRELl, inscrita no

CNPJ/MF n' 03.135.637l0001-83, pelos questionamentos, segundo eta, são restritivos, nào

concordamos. Porque peto fato das especificaçÕes estarem dessa forma no Termo de Reíerência,

náo restringem a participação das empresas interessadas no certame ticitatório.

Aproveitando a oportunidade, esclarecemos que o objeto em licitaçào e produto de uma PROPOSTA

DE AQUtStçÃO DE EQUTPAMENTO/MATER|AL PERMANETE N" 11291.1.166000/1170-11- MINISTERIO DA

SAÚDE, que nos seus próprios termos já vem descrevendo o objeto requerido, nào cabendo a

Prefeitura alterar ao próprio modo.

Contudo, a empresa licitante questiona parte da descriçào do objeto, afirmando que da forma que

estão descritos abaixo, sáo restritivos.

- O destocamento verticaI de no mínimo 70 a 130 cm;

- Tamanho do pixet do detector de no mínimo 50 micrometros;

- Grande antidifusora com razào 6:1 ou sistema equivatente.

Já a Comissão de Licitaçáo de Licitação(Pregoeiro e sua Equipe de Apoio), descorda, porque: da

forma que foi descrito o objeto, entende-se que foi estabetecido apenas o mínimo, cabendo as

licitantes interessados no certame, ofertar o MAMOGRAFO DIGITAL com descrjçóes equivatentes ou

superiores. Portanto, se a licitante comprovar que sua Proposta é de um equipamento equivâlente

ou superior, será prontamente aceito peta Comissão Jutgadora Licitação.

Quanto ao prazo de entrega do equipamento de 10 (dez) dias corridos, a empresa licitante, caso

não consiga fazer no prazo determinado no editat e por consequência em sua proposta, poderá

solicitar prorrogação, com base no artigo 57, Paragrafo 2' da Lei n' 8666/93 e atteraçoes vigentes.
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Petos fatos tipificados nos autos, a Comissão de Licitaçào da Prefeitura Municipat de ltaituba,

DECIDE não acolher o Requerimento de lmpugnação de Licitação, por entender que os

questionamentos são inconsistentes. Entende, também, que petos fatos questionados e sugeridos

peta ticitante, está apta a participar do procedimento [icitatório em epigrafe.

Itaituba 07 de de 20'18
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