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Fornecedor CPF/CNPJ Data Pedido Situação Embasamento 

Dentemed Equipamentos 07.897,039/000140 08/07/2021 - impugnação Indeferido impugnação dispute por lote 
Odontoloeicos Ltda-EPP 16:30 09/07/2021 

Resposta: Para atendimento da exigência feita através do Pedido de Impugnação sem prejuízo ao setor publico, publicaremos uma retificação cancelamento do referido lote 
LOTE XVII— EQUIPAMENTOS II Assim o certamente continuará sem prejuízo ao setor publico e o referido lote poderá ser licitado posteriormente. 

Instramed Industria Médico 90.909,631/0001-10 08/07/2021 - SEPARAÇÃO DEO LOTE Indeferido A INSTRAMED INDÚSTRIA MEDICO 
Hospitalar Lida 1507 XVII PARA SER 09/07/2021 HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 

DIPUTADOPOR ITEM 90,909.631/0001-10. estabelecida na Rua Beco 
José Paris, n*. 339, Pavilhão 19 Cidade Porto 
Alegre — RS, vem muito respeitosamente perante 
V. Sa. Apresentar IMPUGNAÇÃO em relação ao 
Edital acima citado, pelos motivos e fatos que a 
seguir passa expor: 

Tendo interesse em participar do LOTE XVII, ITEM 
11, respectivamente DEA — DESFIBRILADOR 
EXTERNO  AUTOMATIC()  no qual somos 
fabricantes, a impugnante solicita o 
desmembramento de MENOR PREÇO POR LOTE 
por MENOR PREÇO POR ITEM. 
O instrumento convocatório é composto por vários 
lotes, com mais de 03 (três) itens por lote que 
resulta EM RESTRIÇÃO A AMPLA 
COMPETITIVIDADE, portanto, excluindo as 
maiores marcas disponíveis no mercado nacional  
corn  potencialidade de participar e atender a 
finalidade deste certame, afrontando a todos os 
princípios constitucionais que prezam pela 
eficiência, isonomia, competitividade  (ample  
concorrência), razoabilidade, finalidade e, em 
especial, moralidade, 

Resposta: Para atendimento da exigência feita através do Pedido de Impugnação sem prejuízo ao setor publico, publicaremos uma retificação cancelamento do referido lote 
LOTE XVII— EQUIPAMENTOS II 
Assim o certamente continuará sem prejuízo ao setor publico e o referido lote poderá ser licitado posteriormente. 
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