PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES II.
SOLICITANTE: GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Trata-se de Impugnação interposta em 26/10/2020 pela empresa Gama Camp
Produtos Hospitalares Ltda, sediada na Rua Ex. Hélio Alves de Camargo, nº 138, bairro
Jardim IV Centenário, Campinas – São Paulo, CEP: 13090-173, inscrita no CNPJ sob o
nº 03.952.213/0001-01, referente ao descritivo do item 02 (mesa cirúrgica):
1. DA CARACTERISTICA DO EQUIPAMENTO NO DESCRITIVO.
O edital, em sua descrição técnica para o Item nº 2 – MESA CIRÚRGICA
demonstra de maneira contundente a preferência de equipamento a ser
ofertada, sua descrição deixa claro esta situação, ou seja, requer características
que dificultam a participação de outras empresas (fabricantes) no certame (...).
Necessária a revisão do descritivo técnico contido no edital, tendo em vista que
a característica solicitada no edital está direcionada para MAQUET, modelo
ALPHACLASSIC, conforme poderá ser comprovado no formulário Anvisa nº
80259110033 pág. 30 e 38.

Após parecer da área técnica referente a impugnação a CPL informa que:

A informação que a empresa relata não procede, visto que, ao fazer uma
rápida pesquisa na Internet é possível constatar diversas marcas que fabricam a
mesa com as características solicitadas.
A menção de direcionamento feita pela empresa não prospera, no próprio
formulário da Anvisa enviado por e-mail pela empresa, é apresentada características
diversas da descrição dessa licitação, como por exemplo o peso do paciente, em
nosso descritivo é solicitado o peso mínimo do paciente de 180 kg, já a mesa da
empresa MAQUET modelo ALPHACLASSIC informa como peso máximo do
paciente 135 kg, não atendendo assim nosso edital.

Diante do exposto, conheço da impugnação apresentada, para, no mérito negar-lhe
provimento.

Suzano, 27 de outubro de 2020.

Pâmela Ariel Vitorino Tallarico
Pregoeira da Santa Casa de Suzano

OBS: IMPRESSO DISPONÍVEL NO PROCESSO E ARQUIVO NO FORMATO PDF DISPONÍVEL NO
SITE www.santacasadesuzano.com.br - Link Licitações.

