
 

SESAP - Secretaria de Saúde Pública 

Praia Grande, 17 de outubro de 2022. 

 

RELATÓRIO 

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16480/2022 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

MÉDICOS”. 

OC 855800801002022OC00230 

                     

Prezados senhores, 

Em atenção à impugnação ao edital apresentada pela empresa ALFAMED 

SISTEMAS MEDICOS LTDA, referente a licitação na forma eletrônica na 

plataforma BEC sob número de OC 855800801002022OC00230, para 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, 

passamos a analisar. 

 

DA TEMPESTIVIDADE  

 

Tendo em vista a data prevista para recebimentos de impugnações e pedidos de 

esclarecimento em até dois dias úteis anteriores à data da abertura da sessão, 

restou demonstrada a tempestividade da solicitação. Razão pela qual opinamos 

pelo conhecimento da mesma. 

 

DA PRELIMINAR 

 

A presente impugnação demonstra inconformidade no descritivo de objeto do 

edital. 
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DO MÉRITO  

 

Quanto ao mérito, a Impugnação ao Edital impetrada pela empresa ALFAMED 

SISTEMAS MEDICOS LTDA, foi apreciada pela área técnica, a qual, 

reconhecendo a necessidade, apresentou descritivo revisado a fim de permitir a 

administração reabrir o certame de forma a permitir amplitude de participação. 

Pelo Exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da mesma, eis que, cabe a revisão 

dos descritivos junto ao edital. Assim, encaminhamos para conhecimento e 

deliberação cabível. 

 

DAS CONCLUSÕES 

 

A presente impugnação traz pedido de revisão de descritivo, considerada 

necessária pela área técnica, com a revisão do edital. 

Todavia, quanto aos pedidos de certificações e declarações, cabe observar que a 

venda do objeto em tela é regulada pela ANVISA, sendo opcional a previsão em 

edital. 

Por todo o exposto, cabe orientar ao ordenador pelo DEFERIMENTO PARCIAL 

da impugnação. 

Eis o relato do necessário. 

Cabe informar que o edital e este relatório encontram-se na página do município 

www.praiagrande.sp.gov.br. 

 

 

 
 

Adm. Cleber Suckow Nogueira  

Secretário de Saúde Pública 

Paulo Fernando da Silva Leite 

Diretor da Divisão de Ger. de Compras e 

Licitação 

 

http://www.praiagrande.sp.gov.br/
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DESPACHO 

 

Em atenção à impugnação ao edital apresentada pela empresa ALFAMED 

SISTEMAS MEDICOS LTDA, foi autuado o Processo Administrativo 16480/2022, onde 

após análise dos técnicos desta Secretaria restou necessária a revisão dos descritivos, 

desta forma DEFIRO PARCIALMENTE a presente impugnação. 

Praia Grande, 17 de outubro de 2022. 

 

Adm. Cleber Suckow Nogueira  

Secretário de Saúde Pública 

 
 
 
 


