
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SAÚDE
EQUIPE DE PREGÃO 01 DESIG. ATO 01/2016 DOM 5217  de 01/06/2016

RESPOSTA  A IMPUGNAÇÃO

Processo nº: 08.00006/2016

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 009/2016

IMPLANTAÇÃO DE SRP PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE RAIO X), VISANDO ATENDER A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA 

A empresa  TIRADENTES  MÉDICO-HOSPITALAR  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  número

01.536.135/0001-39,  com sede em Goiânia , na Rua 74, nº 152, Estado de Goiás,  protocolou via e-
mail, impugnação no dia 23.05.2016, endereçada a este Pregoeiro referente ao Edital do  Pregão
Eletrônico de nº 009/2016.

O Pregoeiro, designado em face dos termos da impugnação em referência, apresenta os seguintes
entendimentos:

DA TEMPESTIVIDADE

Recebo a presente impugnação, visto que interposta tempestivamente pela empresa ora citada, em
conformidade com edital, senão vejamos:

11.1  - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,  qualquer
pessoa  física  ou  jurídica poderá  propor  impugnação  deste  ato  convocatório  do Pregão
Eletrônico;

I – DAS RAZÕES

Em síntese, a empresaTIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA , alega que:

O prazo de entrega estipulado no item 17.2 (30 (trinta) dias), seria insuficiente para a entrega e
instalações dos equipamentos, uma vez que os mesmos por serem importados tem seus prazos de
entrega limitados a 90 (noventa) dias.



II – DA RESPOSTA DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLXIDADE – DMAC
por meio do Memorando nº 411/DMAC/SEMUSA exarado as fls. 362 dos autos do processo
08.00006/2016.

Memo n° 411/DMAC/SEMUSA   Porto Velho, 06 de junho de 2016

À 
CPL/SEMUSA

Ref.: Pedido de Impugnação da Empresa TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA.
Ementa: Proc. 08.00006-00/2016
Objeto: Implantação de SRP para Aquisição de Materiais Permanentes (Equipamentos de Raio-X)

Senhor Pregoeiro,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste, em resposta ao Memorando citado acima,

referente ao pedido de impugnação da Empresa TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, ao Edital

de  Pregão  Eletrônico  nº  09/2016,  cujo  objeto  é  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  PERMANENTES

(EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X), prestar as informações que entendemos necessárias para julgamento da

impugnação.

Na impugnação a Empresa TIRADENTES alega que o prazo de 30 (trinta) dias consecutivos não é

suficiente para a entrega e instalação dos equipamentos. 

Decidimos por acatar parcialmente, entendemos que o prazo do mesmo pode ser dilatado para 60

(sessenta) dias consecutivos a contar da nota de empenho. Ressalta-se que o prazo não pode ser dilatado para

90 (noventa) dias em virtude da necessidade de contar com os referidos aparelhos de forma célere.

Sendo o que temos para o momento.

PAULA CAROLINE GUIMARÃES
Supervisora Geral do Disgnóstico por imagem

FRANCISCA RODRIGUES NERY
Diretora do DMAC



III – DA CONCLUSÃO

Desta feita, primando pelos princípios e dispositivos legais aplicáveis ao feito, bem como ao próprio Edital

de Licitação e diante da resposta enviada pelo Departamento de Media e Alta Complexidade – DMAC,

Considerando a dilação do prazo de 30 (trinta) dias para 60 (sessenta dias), e que o DMAC ressalta  que o

prazo não pode ser dilatado para 90 (noventa) dias em virtude da necessidade de contar com os referidos

aparelhos de forma célere, e entendendo que a licitação na modalidade pregão caracteriza-se pelo objetivo de

imprimir  celeridade  e  eficiência  nas  contratações  públicas,  por  meio  da  simplificação  das  regras

procedimentais, condicionada aos princípios básicos estabelecidos na lei 10.520/2002:

DECIDO POR CONHECER DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO, PARA, NO MÉRITO, JULGÁ-LA

PARCIALMENTE PROCEDENTE. Informamos que  devido a impugnações de outras empresas e a

morosidade por parte do setor demandante, nas respostas, tanto nos pedidos de esclarecimentos como

nos de impugnações, o certame foi suspenso antes da abertura das propostas e posteriormente serão

marcadas novas datas para a disputa do mesmo.

Porto Velho, 13 de Junho de 2016

ANTONIO FABRICIO P. DA COSTA

Pregoeiro Oficial de Licitações da Saúde
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