




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA-MG 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
RUA ANTÔNIO MANOEL, 505 – BAIRRO JK - (34) 3851-2063 

Processo Licitatório n° 095/2020 

Pregão Eletrônico n° 020/2020 

Objeto: Constitui objeto da licitação a aquisição e equipamento aparelho de raio X, 

fixo, digital para uso no Núcleo Municipal de Saúde, conforme Portaria n° 716, de 

06 de abril de 2020 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

Face a impugnação interposta pela empresa Lotus Indústria e Comércio LTDA. 

Alega em apertada síntese que o pregão em questão apresenta direcionamentos nas 

especificações ora publicadas. 

O que se busca com a contratação em questão são equipamentos com fixação de 

teto ou pendulares como anseio da própria administração. A fim de dirimir qualquer 

dúvida sobre o amplo atendimento tem-se abaixo uma série de registros vigentes na 

ANVISA de equipamentos que entregam a solução solicitada. 

Ainda, por mais que haja o entendimento da impugnante por vantagem na estativa 

chão-chão, o mesmo difere do que se busca por essa administração no presente momento. 

De tal forma que passa-se a analise dos registros: 

A PHILIPS tem modelo equivalente que atende o edital sob registro na ANVISA 

número 10216710347. 

 

 

A AGFA também tem modelo que atende integralmente ao edital sob registro na 

ANVISA número 80497200023. 
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A AGFA tem modelo equivalente que atende o edital sob registro na ANVISA 

número 80497200030. 

 

A GE tem modelo equivalente que atende o edital sob registro na ANVISA 

número 80071260235. 
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A SHIMADZU tem modelo equivalente que atende o edital sob registro na 

ANVISA número 10369010073. 

 

Ainda, conforme exposto, a empresa VMI Tecnologias apresenta tal solução sob 

o registro 81583780001. 
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A SIEMENS tem modelo equivalente que atende o edital sob registro na ANVISA 

número 10345162078. 

 

Não bastasse, a impugnante solicita a redução do número de acessos e o tipo de 

atendimento do sistema PACS. O que a administração busca no presente momento é o 

serviço completo de PACS, conforme exposto em seu texto editalício e não apenas a 

distribuição das imagens para 10 acessos, o que limitaria o funcionamento e atendimento 

do mesmo. 
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Ainda, tal sistema é de ampla oferta do mercado, visto que é um sistema 

importância e relevância a administração. 

 

Carmo do Paranaíba, 08 de outubro de 2020. 

 

Talita Gontijo Mendes 

Coordenadora da Policlínica Municipal 

 


