
       

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 28/2020

PROCESSO Nº 099/2020

O presente expediente destina‐se a responder o pedido de impugnação interposto de forma
tempestiva  e  na  forma  disposta  no  instrumento  convocatório  relativo  ao  pregão  em
epígrafe, restando preenchidos, portanto, os requisitos de admissibilidade e tempestividade
da peça interposta.

Preliminarmente esclarecemos que o Pregão em epígrafe representa repetição do Pregão nº
28/2020. Para o Pregão 28/2020 houve o registro de impugnação protocolada pela presente
Impugnante.  Um  dos  pontos  ensejou  a  promoção  de  ajuste,  o  que  determinou  a
republicação  do  edital  com  a  respectiva  reabertura  dos  prazos  para  apresentação  das
propostas.

DOS REQUERIMENTOS DA IMPUGNANTE: 

1 – Requer alteração parcial do descritivo do item 01, Foco Cirúrgico de Teto, possibilitando
que o equipamento possua índice de reprodução com qualquer tonalidade/cor e que os
ajustes de diâmetro de campo iluminado também possa ser acionado mecanicamente.

Resposta: Este ponto já foi respondido no questionamento anterior. Reiteramos a seguir a
resposta do Setor de Tecnologia. A descrição deste item foi concebida de acordo com as
necessidades clínicas  da unidade solicitante  e,  com as  funcionalidade essenciais  ao bom
tratamento aos pacientes deste hospital,  além da redução de custos de manutenção de
conjuntos  mecânicos,  também  houve  consultas  a  outros  processos  licitatórios  e  a
renomados fabricantes de Focos Cirúrgicos, portanto, não há direcionamento ou privilégio a
determinadas  marcas  ou  fabricantes.  Reiteramos  a  seguir  a  resposta  publicada  e
encaminhada à impugnante.

2 – Requer o devido acréscimo legal da exigência da emenda 2014, junto a norma IEC 60601-
2-41, conforme determina a legislação apontada.

Resposta: A referida exigência já consta no Edital, ao mencionar a NORMA ABNT NBR IEC
60601-2-41 o Edital está se referindo a norma atualizada, completa, vigente, com todas as
suas atualizações, portanto, não há necessidade de nenhum acréscimo na redação do Edital.
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Pelo  exposto,  esclarecidas  as  questões  suscitadas,  restou  demonstrado  que  o  edital
encontra-se  livre  de  qualquer  vício  ou  ilicitude,  não  sendo  pois,  passível  de  qualquer
retificação, restando, portanto, INDEFERIDA a presente impugnação.

Pariquera-Açu, 19 de agosto de 2020.

JOSÉ AUGUSTO PINTO

Pregoeiro
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