
 
 
 
 

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 – REPETIÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01104001/22 

 
 GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-

HOSPITALARES LTDA. (“GEHC”) pessoa jurídica de Direito Privado, m localizada na  Rua Vereador Joaquim 
Costa, nº 1405, Galpão 07 – Campina Verde Contagem - MG – CEP 32.150-240 Brasil, inscrita no CNPJ sob o n.º 
00.029.372/0002-21, com base no Item 17 do Edital, vem por meio desta, oferecer a presente IMPUGNAÇÃO e 
requerer o quanto segue: 

I –DOS FATOS 

 

1. Trata-se de licitação cujo o objeto é é a contratação de empresa para o fornecimento de um 
aparelho de tomografia computadorizado, em atendimento ao termo de convênio nº 
07/2022 firmado entre a Prefeitura Municipal de Juruti e a Secretaria de Estado de Saúde 
Pública - SESPA, em quantidade compreendida entre aquelas informadas no Anexo I, do 
presente Edital, quando a Secretaria tiver a necessidade de adquirir a quantidade suficiente 
para atender as demandas. 1.2. As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas 
na requisição específica (ordem de compra) ou Nota de Empenho, destinados a atender a 
Secretaria Municipal de Saúde. 

 
2. Interessada em participar da licitação, a GEHC verificou a presença de obrigações  no 

Edital as quais necessitam ser adequadas por esta Administração em data anterior ao certame.  
 
 

3. Assim, a GEHC solicita a análise do mérito da presente peça, consoante as razões a 
seguir aduzidas. 

 
II – DA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO A SER REALIZADA NO EDITAL 

 
Edital solicita: 
 
1.7. O prazo para entrega dos produtos/serviços: (TOMOGRAFO), quando solicitada, será no máximo de 45 
(quarenta e cinco) dias contados a partir da data da ordem de compra e/ou serviço, objeto deste Edital, 
caso não ocorra, a administração pública municipal tomará as medidas necessárias e cabíveis perante o 
fornecedor. 
 
4.3. O prazo de fornecimento deverá ser de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir do recebimento da 
Nota de Empenho/Ordem de Serviço/Requisição, pela empresa contratada, nos horários e locais estabelecidos 
pela(s) Unidade(s) Requisitante(s). 
 
Atualmente enfrentamos um cenário global desafiador nas cadeias de suprimento em diversos segmentos, e para 
equipamentos médicos não é diferente. Passamos por um momento de aumento dos tempos de produção e 
logística globalmente, assim como está ocorrendo em outros segmentos como eletroeletrônicos, embalagens e 
carros, por exemplo.  
 



 
 
 
 
Em se tratando de equipamento de alto valor agregado e produção personalizada, não dispomos deste 
equipamento em estoque, iniciando sua produção sob demanda. 
 
Diante do acima exposto e de forma a tornar exequível o prazo de entrega, solicitamos sua dilatação para 180 
(cento e oitenta) dias corridos a contar do recebimento da nota de empenho ou documento equivalente, para 
que possamos concorrer a este pleito e o órgão se beneficiar da ampla concorrência e obter a proposta mais 
vantajosa. 
 
 
Edital solicita: 
 
3.3.7. As peças substituídas no período da garantia, 36 (trinta e seis) meses, deverão ser novas e originais do 
fabricante, sem ônus adicionais ao CONTRATANTE. 
 
3.3.14. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas 
por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou 
superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.  
 
Os equipamentos médicos licitados possuem alta complexidade tecnológica que permitem: 
- imprescindível qualidade nos cuidados com a saúde; 
- opções mais seguras e menos invasivas de tratamento; e 
- aprimoramento a qualidade e eficácia dos atendimentos. 
Na medida em que são equipamentos especiais, inclusive por se utilizarem de componentes radioativos, 
elementos químicos e gases específicos, requerem manutenções periódicas profundas e delicadas.  
Aonde tais manutenções são realizadas por engenheiros de diversos níveis dentro da companhia, a depender do 
problema que o equipamento possa vir a apresentar bem como a distância do local de atendimento, uma vez que 
nossos engenheiros atendem a todo território nacional. 
O equipamento, ao ser analisado por um profissional gabaritado, passa pela seguinte checagem: 
 -verificação do problema; 
-troca e/ou atualização de software; 
-troca de peças; 
-teste de segurança; 
-teste do equipamento e outros. 
A fim de assegurar o pleno funcionamento de um equipamento médico desse porte, faz-se o uso de peças de 
reposição originais e de primeiro uso e, em caso de insdiponibilidade, são utlizadas peças originais retrabalhadas 
ou recondicionadas que passam por rigorosos testes que certificam a sua qualidade de uso similar a uma peça 
nova. 
 
A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 25/2001, que dispõe sobre a importação, comercialização e doação 
de produtos para saúde usados e recondicionados, apresenta requisitos aplicáveis aos produtos "correlatos" 
(produto médico acabado), porém não há legislação sobre assistência técnica, portanto, não há exigência legal 
(regulamentação) que determine que partes/acessórios não podem ser reparados/recondicionados para 
manutenção de base instalada. De acordo? 
 
 
Edital solicita: 
 
3.3.15. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício 
ou defeito no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das 
dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada. 
 
3.3.16. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante. 
 



 
 
 
 
3.3.17. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de 
especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo 
Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos. 
 
3.3.18. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a 
apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para 
executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada 
o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.  
 
A Assistência Técnica, durante o prazo de garantia, será prestada, preferencialmente, no ambiente da entidade 
adquirente ou nos locais por ela indicados, por funcionários especializados, mas vale ressaltar que 
disponibilizamos atendimento técnico remoto em até 4 horas úteis.  
 
Durante esse atendimento é possível a solução de muitos casos. Caso esse atendimento não seja o suficiente, 
será realizada a visita ao site em até 24 horas úteis. Em casos de menor probabilidade que não haja peça 
disponível em nosso estoque, há necessidade de importação de peça que será notificada ao cliente. Esse prazo 
pode ser de até 15 (quinze) dias corridos.  
 
Eventualmente, quando esse prazo se exceder, a GE Healthcare não estará responsável por pagamento de 
serviços executados a terceiros. Caso isso ocorra, automaticamente o equipamento perde a garantia. 
 
Esse processo viola as regras da GE Healthcare e pode colocar os pacientes da instituição em risco." 
 
Em se tratando de equipamento de alta complexidade não dispomos destes equipamentos em nossos estoques 
para substituição de equipamentos em manutenção. De acordo? 
 
 
“Entende-se que a carga horária de treinamento operacional será definida de acordo com a 
recomendação do fabricante vencedor, estamos certos?” 
 
 

 
DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: 
                                   Lembramos o que dispõe o artigo 3º, § 1º, da Lei Nº 
8666/93: 
 
“Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para 
a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, 
da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos 
que lhes são correlatos. 

§1º - É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 
contrato. (grifo nosso) 

Em um procedimento licitatório, quanto mais propostas apresentadas, maiores as chances da administração 
selecionar o objeto de melhor qualidade pelo menor preço. Se assim não fosse, não haveria razão de tal 
procedimento, o qual, dada a importância, é regido por lei específica! 



 
 
 
 

 
Vale salientar ainda, os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, in Licitação e Contrato Administrativo – 12ª 
Edição, pág. 28/30: 

 
 

“A igualdade entre os licitantes é o princípio primordial da licitação – 
previsto na própria Constituição da República (art. 37, XXI) – pois não 
pode haver procedimento seletivo com discriminação entre 
participantes.” 
 

Cabe lembrar, mais uma vez, que a licitação consiste em um instrumento jurídico para afastar a arbitrariedade 
na seleção do Contratante e promover uma competição justa entre todos os concorrentes, primando, acima de 
tudo, pela supremacia do interesse público ora, se outras grandes empresas estão aptas ao fornecimento dos 
equipamentos solicitados, não há alternativa senão abrir tais obrigações a TODOS os interessados. 
 
 
Nesse sentido, todas as empresas aptas e interessadas a fornecer para esta Administração poderão participar 
deste certame e o tão consagrado princípio da competitividade restará resguardado. 

 
 

III – DO PEDIDO 
 

 
4. De modo a possibilitar a ampliação do número de licitantes e consequentemente o alcance 

da melhor proposta ao Poder Público, requer sejam realizadas as modificações do 
instrumento editalício do presente certame nos termos expostos na presente, como 
correta medida de direito. 

 
 

 
 

Termos em que, 
Pede deferimento. 

 
Contagem/MG, 24 de junho de 2022. 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES 

LTDA. 
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