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A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2019 
ABERTURA 07/06/2018 – AS 08:00 HRS   
 
ATT. SETOR DE LICITAÇÕES 
SR PREGOEIRO CRISTIAN DOS S. PERIUS 
 
 

PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 
 

 

A empresa CIRURGICA GONÇALVES LTDA EPP, CNPJ 15.371.628/0001-70, sediada na Avenida General 
Mello n° 1527, bairro Pico do Amor, Cuiabá/MT, CEP 78065-290, por seu representante legal o Sr. 
Tertuliano Gonçalves da Costa, RG 0003298-0 e CPF 171.769.301-63, vem, respeitosamente, interpor 
impugnação administrativa ao referido instrumento convocatório pelos motivos e argumentos a seguir: 
 

1. RESUMO DA IMPUGNAÇÃO 
A IMPUGNANTE requer a alteração do descritivo de alguns itens pois os mesmos estão 
direcionados a determinadas marcas. 
 
 

2. DOS FATOS 
 
Ocorre que, por simples análise ao edital, podemos verificar que alguns itens encontram-se com 
direcionamento de marcas, segue: 
 
ITEM 4 - APARELHO P/ PROFILAXIA E ULTRASOM -APARELHO DE ULTRASSON PARA PROFILAXIA 

E TARTARECTOMIA Composto de ultra-som e jato de bicarbonato, projetado para a remocao do 
biofilme mineralizado e do biofilme nao mineralizado. Chave seletora de potencia permite ao 
operador ajustar rapidamente a potencia do aparelho (7 posicoes).Valvula reguladora 
proporciona pressao de ar estabilizada e adequada para remocao de biofilme. 4 niveis de 
rotacao da bomba peristaltica: permite a vazao adequada do liquido para cada tratamento. 
Exclusivo sistema de capas autoclavaveis para o transdutor que proporcionam aumento na vida 
util da peca de mao. Bomba peristaltica e reservatorio de liquido irrigante acoplado. Possibilita 
o uso de liquidos anti-septicos ou desinfetantes para a irrigacao, garantindo um melhor pos 
operatorio. AS PARTES DESTACADAS EM AMARELO DIRECIONAM A MARCA DABI ATLANTE. 
 
ITEM 5 - CADEIRA ODONTOLOGICA -Syncrus GL - Design arrojado com linhas arredondadas. 
Estrutura construida em aco macico, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno 
alto impacto, proporciona maior seguranca, resistencia e durabilidade ao conjunto. 
Acionamentos pelo pedal PTProgramacao de trabalho. VZ- Volta zero. SESubida e descida do 
encosto. DE- Descido do encosto. SA- Subida do assento. DA- Descida do assento. AR- 
Acionamento do refletor. - Tres programacoes de trabalho com memorizacao do status do 
refletor; - Acionamento e ajuste de intensidade do refletor; -Volta automatica a posicao zero; - 

Subida e descida do assento e do encosto; -Os comandos do pedal podem ser facilmente 
invertidos. Articulacao central -Em aco macico, com tratamento anticorrosivo. Base -Com 
desenho ergonomico, construida em aco com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida 
por debrum antiderrapante. Perfeita estabilidade. Nao precisa ser fixada ao piso. Altura do 
assento em relacao ao solo -Minima de 450 mm. 16 Gnatus -Maxima de 900 mm. Estofamento 
amplo -Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rigida recoberta com poliuretano 
injetado de alta resistencia, revestido com material laminado, sem costura. Sistema de 
elevacao - Eletromecanico acionado por moto-redutor BOSCH de baixa tensao com 24 volts. 
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Apoio dos bracos -Dois bracos fixos GLX. Sistema eletronico -Integrado e de baixa voltagem: 24 
volts. Tensao de alimentacao -127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto da cabeca -Removivel, 
anatomico, com movimento biarticulavel. Ambidestro Equipo Syncrus F Composicao: - Seringa 
triplice. -1 terminal com spray para alta rotacao. -1 terminal para micromotor pneumatico. 
Bracos -Articulaveis e com travamento pneumatico, acionado por botao localizado sob o corpo 
da cadeira. -Garante mais liberdade aos movimentos. Pedal - Progressivo para o acionamento 
das pecas de mao nos engates do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com 
acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa triplice -Bico giratorio, removivel e 
autoclavavel. Mangueiras -Lisas, arredondadas, leves e flexiveis, sem ranhuras ou estrias. 
Suporte das pontas -Com acionamento pneumatico individual. Tampo de inox -Removivel. -Facil 
de limpar. -Garante mais praticidade e resistencia a corrosao. Caixa de ligacao - Compacta 
construida em ABS com cantos arredondados. Pintura -Na cor gelo, com tratamento 

anticorrosivo. Corpo do equipo - Construido em aco macico, com tratamento anticorrosivo, 
revestido em poliestireno alto impacto. Puxador -Frontal e central. Botao de acionamento do 
fluxo de agua da cuba Reservatorio translucido para: -Agua das pecas de mao e seringa triplice. 
Ambidestro Unidade de Agua Syncrus L Composicao -1 suctor de saliva a ar (Sistema Venturi). 
Sistema pneumatico para acionamento automatico do suctor Mangueiras -Lisas, arredondadas, 
leves e flexiveis, sem ranhuras ou estrias. -Com filtro de detritos e engate rapido. Cuba -
Profunda, removivel e com ralo para retencao de solidos e cobertura para evitar respingos. 
Sistema de regulagem da vazao da agua -Permite a regulagem fina do fluxo de agua. Condutor 
de agua bacia -Pintado em tinta a po epoxi. Estrutura -Construida em tubo de aco e recoberta 
com material resistente, com cantos arredondados. Filtro de detritos -Facilita a limpeza e 
desinfeccao. Botao de acionamento do fluxo de agua da cuspideira -Localizado na lateral da 
unidade de agua. Ambidestro Refletor Sirius Sensor Tecnologia de iluminacao - LED - Menor 
consumo de energia, consome ate 95% menos energia eletrica do que os modelos 
convencionais; - Nao utiliza lampadas; - Maior durabilidade da fonte de luz (LED), ate 50.000 
horas. A MESMA ESTÁ TOTALMENTE DIRECIONADA A MARCA GNATUS ESTANDO ATÉ COM O 
MODELO DA CADEIRA NO DESCRITIVO E TODA DESCRIÇÃO DESTE MODELO 

 
ITEM 7 - COMPRESSOR ODONTOLOGICO -CMO 12/150 Dados Tecnicos: Tensao: 127/220 
(Cod.: 27189.6) Numero de fases: Monofasico Frequencia: 60 Hz Potencia do motor: 2x1 HP 
Deslocamento Teorico: 12 pes/min. ? 340 l/min. Numero de estagios: 1 estagio Numero de 
pistao: 2x2 - V Numero de polos: 4 polos Pressao de operacao (Minimo): 80 lbf/pol - 5,5 bar 
Pressao de operacao (Maximo): 120 lbf/pol - 6,9 bar Rotacao da unidade compressora: 1750 
rpm Volume de oleo: Isento. O ITEM NÃO CONSTA NA DESCRIÇÃO A LITRAGEM DO 
COMPRESSOR, ITEM TAMBÉM DIRECIONADO A MARCA MOTOMIL 
 
 
3. DOS PEDIDOS 
 
Pelo exposto, requer o conhecimento e provimento da presente impugnação para que sejam 
alterados no instrumento convocatório, as descrições acima destacadas não havendo a 
possibilidade de cotar outras marcas e atender o descritivo do edital pois somente essas marcas 
atendem toda a descrição. solicitamos que seja alterada a descrição pois desta forma está 
restringindo a competitividade entre os participantes ofendendo o principio da legalidade.  

 
Sendo assim esperamos que a descrição seja alterada retirando as partes destacadas em 
amarelo pois assim passa a ser uma forma genérica em que todos possam participar com suas 
marcas. 
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Termos em que se pede e aguarda deferimento  
   
    
  

 
Cuiabá/MT, 04 de Junho de 2019 

 
 

 
_____________________________ 

Tertuliano Gonçalves da Costa 
CPF: 171.769.301-63 

RG: 0.003.298-0 SSP-MT 
Sócio Proprietário 
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