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Cacoal/RO., 31 de Maio de 2016. 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SAÚDE – CPL-SAÚDE/SEMUSA 

 

REFERENTE.....:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2016 

   SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016 

           PROCESSO Nº 08.00001-00/2016 

 

IMPUGNAÇÃO 
 

Na certeza que se faça cumprir a Lei, aguardamos deferimento.  

 

 

 Sem mais para o momento 

 

 

_________ _________ 

Biocal Comercio e Representações Ltda. 

José Jairo Souza - Procurador  

RG Nº 884258 SSP/SE / CPF 626 123 015 34. 

A empresa BIOCAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 

02.176.223/0004-82 estabelecida na cidade de Cacoal, Estado de Rondônia, abaixo assinada pelo seu 

procurador, IMPUGNA o ato licitatório no que diz respeito ao Lote 02, entendemos que o 

fato do item nº 02 do Lote em questão “FILME PARA CÂMARA LASER 20x25cm DVM, cx c/ 

100 películas. Compatível com o equipamento dry 5800 kodak/carestream”, ser 

direcionado em sua marca, devido a compatibilidade da impressora que o imprime, porém 

o item nº 01 do referido lote tem uma gama de fabricantes que o industrializam, venho 

informar que em todas as marcas existem representantes exclusivos ou empresas que 

através de contrato tem exclusividade em determinadas marcas é o Lote nº 02 obriga que as 

empresas que tem esses contratos, mesmo não trabalhando com as marcas mencionadas no item nº 

02 a obrigatoriedade de oferecer as marcas especificadas para não prejudicar ou danificar a 

impressora, gerando assim uma quebra de contrato das empresas e obrigando, mesmo que tendo em 

mix de produtos o item nº 02 a não cotar o lote. Nos da Biocal entendemos que deverá ser 

desmembrando os itens do lote para assim ser ampliada a disputa e desse modo não limitar a 

concorrência como rege a lei de licitação. 
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