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Baumer S.A. 

ILMO. SR. PREGOEIRO 

CISAMESP 

 

Pregão Presencial: n° 006/2022 

Processo Licitatório n° - 011/2022 

 

A BAUMER S/A, com sede em Mogi Mirim, Estado de São Paulo, na Av. Pref. Antonio 

Tavares Leite, 181, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.374.161/0001-30, vem, respeitosamente, 

solicitar, solicitar ESCLARECIMENTOS EM RELAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO e, neste 

mesmo ato, dependendo da resposta aos esclarecimentos, apresentar sua IMPUGNAÇÃO 

AO MESMO EDITAL, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.  

 

1. Trata-se de Pregão Presencial, nº 006/2022, do tipo menor preço que objetiva 

a Aquisição de Equipamento Médico – hospitalares para atender as necessidades 

do CISAMESP, cujo instrumento convocatório foi retirado pela empresa ora requerente, 

que assim pretende participar do certame. 

 

2. Após as regras de praxe relacionadas ao procedimento, o Edital indica em seu Anexo I 

as especificações do objeto licitado.  

 

I – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

3. A requerente solicita que seja esclarecido pela Administração o motivo pelo qual os 

Itens 1, no que diz respeito ao item, a saber: 

 

A – O Edital solicita para o Item 9:  Foco Cirúrgico de Teto ... “Cúpulas deverão ter 

diâmetro não inferior a 600mm... com luminosidade igual ou superior a 

120.000lux...” 

Solicitamos a alteração para que possamos competir no processo conforme apontamento 

abaixo do Foco cirúrgico Baumer; 

Cúpula primaria com 600mm,126 Power leds com 160.000 lux 

Cúpula secundaria com 500mm, 36 Power leds com 138.000 lux 

 

 

O Edital solicita para o Item 9: “Vida útil dos Leds de no mínimo 110.000 horas...” 

 

Informamos novamente que há direcionamento, pois o mínimo que se deve exigir em edital 

seria vida útil de 50.000 horas. 

As 110.000 horas daria em torno de aproximadamente 5 anos com o foco ligado 

initerruptamente, sendo que essa tecnologia não tem 5 anos no mercado para tal estudo. 

Outro agravante é que sabemos que os leds queimam no acionamento do botão de 

liga/desliga, ou seja, ao ligar o foco e deixá-lo por 5 anos ou mais poderá obter a 

longevidade dos leds mas não garante suas 110.000 uma vez que a queima é no pico de 

corrente energética ao ligar e desligar, mais uma vez prova-se o real direcionamento a marca 

eleita pela entidade. 
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B – O Edital solicita para o Item 5:  Mesa Cirurgica Eletrohidráulica... “o 

equipamento deve permitir também a inversão do segmento do dorso e perneiras, 

permitindo assim mais combinações de ângulos para posicionamento do 

paciente...” 

 

Informamos que além do direcionamento a um determinado fabricante, há um elevado custo 

sem muito retorno a entidade. 

Seria viável solicitar o acessório de extensão de quadro que permite alongar a mesa para as 

combinações necessárias com melhor custo benefício, sem que haja inversão, onde mais 

empresas poderiam participar do certame tornando mais competitivo com qualidade e 

valores.   

 

O Edital solicita para o Item 5:... “ 0,80m de altura mínima do leito e 1,00m altura 

máxima do leito...” 

 

Solicito alteração para que possamos participar do certame e não haja direcionamento 

conforme apontado abaixo: 

 

Altura do tampo 

referente ao chão 

740–1100mm (±20mm) 

O Edital solicita para o Item 5:... “Cabeceira subir/baixar 0°- 30°/ 0°-90°...” 

 

Solicito alterar para: 

Cabeça baixo 60° (±5°) 

Cabeça cima 40° (±5°) 

O Edital solicita para o Item 5... “ Perneiras subir/baixar 0°-35°/ 0°-70°...” 

 

Solicito alterar para : 

Pernas baixo 90° (±5°) 

Pernas cima 10° (±5°) 

 

O Edital solicita para o Item 5... “ Perneiras subir/baixar acionados por meio de 

pistões pneumáticos e comandados através de controle remoto...” 

 

Solicito alterar para: 

Perneiras subir/baixar acionados por meio de pistões pneumáticos através de 

gatilho rápido e ou comandados através de controle remoto...” 
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III – CONCLUSÕES E REQUERIMENTOS 

 

5.  Ante o exposto, pede a requerente sejam respondidos os esclarecimento formulados, de 

modo a garantir não só a isonomia e eficiência da licitação, mas a boa contratação pela 

Administração Pública, e, de qualquer modo, se for o caso, que seja acolhida a presente 

impugnação, para o fim de serem excluídas as exigências que acabam por singularizar e 

restringir o objeto licitado, aguardamos analise da comissão para nova convocação sem 

especificações que singularizam o objeto licitado. 

 

 

Mogi Mirim, 24 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

BAUMER S.A. 

CNPJ Nº 61.374.161/0001-30 

MARCELO BOCCIA - GERENTE DE VENDAS 

RG Nº 17.798.839-3-SSP/SP 

CPF Nº 135.613.788-11 

Tel.: (11) 2615-0255 

E-mail: marcelo@mpbios.com.br  
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