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ASSUNTO: Resposta de Pedido de Impugnação do Pregão Eletrônico n° 057/2020 

Prezado Senhor, 

Venho por meio desta, encaminhar resposta ao Pedido de IMPUGNAÇÃO referente ao 

Pregão Eletrônico n° 057/2020 que se trata de Aquisição de aparelhos de refrigeração, equipamentos 

médico hospitalar, equipamentos de processamento de dados, aparelhos e utensílios laboratoriais e 

mobiliário em geral, de acordo com Emenda Parlamentar - Proposta n° 13896.863000/1140-02. 

Proposta n° 13896.863000/1170-02, Proposta n° 13896.863000/1160-01, Proposta n° 

13896.863000/1140-03, Proposta n° 13896.863000/1160-03, Proposta n° 13896.863000/1170-07, 

em atendimento ao Posto de Atendimento Médico-PAM,  CAPD  AD CAPS  II, Policlínica de 

Atendimento Infantil-PAL  Laboratório do Posto de Atendimento Médico-PAM  e Centro de 

Atendimento a Mulher. 

Considerando questionamento apresentado pela empresa COMÉRCIO SILVEIRA 

ATACADISTA DE MÓVEIS MOGI MIRIM EIRELI, em suma requer a EXCLUSÃO do item 14.1 

do edital que diz sobre a; 

"... As Licitantes deverão apresentar juntamente com a proposta um catálogo(s) do(s) 

produto(s) cotado(s), para análise com as especificações descritas no Pedido de 

Licitação ou Proposta Detalhe, e obrigatória a comprovação técnica de todas as 

características exigidas para os equipamentos e materiais permanentes solicitados, 

através de documentos, conforme segue: 

I. Documentos que sejam de domínio público (eletrônico ou impresso) cuja a origem 

seja exclusivamente do fabricante dos equipamentos e materiais permanentes como 

catálogos, manuais, .ficha de especfficavelo técnica, itylin-mavOes obtidas em  sites  

oficiais do fabricante através da  Internet.  

a. Os documentos deverão ser em original, cópia autenticada ou impressos do  site  

do próprio fabricante e apresentados de . forma nítida e legível, em  lingua  

portuguesa sem rasuras ou emendas, conforme dispõe o  art.  31 do Código de 

Defesa do Consumidor: 
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b. Documentos impressos pela  Internet  somente serão considerados válidos, desde 

que este possibilite a averiguação completa da descrição do objeto e deve vir 

indicando as respectivas URL  (Uniform Resource Locator),  possibilitando a 

comprovação da autenticidade do documento proposto: 

c. Ficam vedadas quaisquer transformações, montagens ou adaptações na 

especificacdo do documento disponibilizado pela licitante, exceto quando 

referidas modificações tiverem concordância expressa do . fabricante; 

d. No caso de documento com diversos modelos, a proponente deverá identificar 

qual a marca/modelo em que estará concorrendo na licitação..." 

Considerando que trata de um processo licitatório para aquisição de móveis e equipamentos 

médicos hospitalares onde há necessidade de catálogos/prospectos de fontes seguras ou seja do 

fabricante do produto, conforme solicitado no edital, para que a equipe técnica possa analisar com 

segurança os detalhes técnicos e que o mesmo atende todo o descritivo do produto a ser adquirido. 

Considerando o pedido de impugnação referente a apresentação dos catálogos, fica 

demonstrado que não merece respaldo. 

Atenciosamente.  

Jac  goVarah Leiva 
ecrKtário Municipal de Saúde Adjunto 

Data de entrega 
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