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Núcleo de Procedimentos Licitatórios <npl.dsap@gmail.com>

Impugnação Edital Pregão Eletrônico 7/2021 
5 mensagens

medicordigital@medicordigital.com.br <medicordigital@medicordigital.com.br> 18 de junho de 2021 16:41
Para: npl.dsap@gmail.com, npl.dsap@pm.df.gov.br

À 
CPL da PMDF 

Ref. Pregão Eletrônico 07/2021 

Segue em anexo nossa peça impugnatória ao Edital do Pregão em epígrafe. 

Nossa intenção é que o processo licitatório seja pautado e baseado nas corretas exigências técnico-legais, para total
segurança jurídica do mesmo e para que a contratação futura seja de uma empresa devidamente capacitada nos
quesitos técnico-profissional e técnico-operacional, mitigando assim ao máximo os riscos de prejuízos financeiros
com uma possível execução indevida dos serviços do objeto da licitação. 

Atenciosamente 

Atenciosamente 

Prof. Cleverson Gorski 
4004-0435 Ramal 1098 ou (21) 4063-3165 / 4063-9197 
Diretor - www.MEDICORDIGITAL.com.br 
4004-0435 Ramal 1039 
(21) 3151-3207 / 3442-3207 
Engenharia Clínica – Gerenciamento Tecnológico 
Manutenção de Equipamentos Odonto-Médico-Hospitalares e Laboratoriais 
Fornecimento de partes, peças e acessórios 
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Welington Pereira Jr. <wpj.pereira@gmail.com> 22 de junho de 2021 09:28
Para: Núcleo de Procedimentos Licitatórios <npl.dsap@gmail.com>

Ao NPL (A/C 2º Sgt Gretchem).

Em resposta ao Ofício da empresa Medicordigital Tecnologia Ltda - EPP, datado de 18 de junho de 2021, quanto às
supostas ilegalidades apontadas pela autora, informo que:

1. o Termo de Referência 7 está contido no Processo SEI 00054-00086613/2019-55 - Doc. SEI 59421478, o qual
está disponível no site da Polícia Militar do Distrito Federal;

2. todos os equipamentos a serem manutenidos estão especificados (marca, modelo, tombamento) no item
4.1.4. do Termo de Referência 7 (Doc. SEI 59421478);

3. a exigência de registro da empresa licitante na entidade profissional competente (CREA) e a exigência de
responsáveis técnicos (RTs) está claramente definido no item 10.1 do Termo de Referência 7 (Doc.
SEI 59421478).

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Núcleo de Procedimentos Licitatórios <npl.dsap@gmail.com> 22 de junho de 2021 11:29
Para: medicordigital@medicordigital.com.br

Bom dia prezado Sr. Cleverson Gorski,

Informo que após deliberação junto à área técnica demandante e em resposta ao Ofício da empresa
Medicordigital Tecnologia Ltda - EPP, datado de 18 de junho de 2021, em referência aos argumentos impugnantes
apresentados por Vossa Senhoria:

1. o Termo de Referência 7 referente ao PE 07/2021 está disponível no site da Polícia Militar do Distrito
Federal  www.pmdf.df.gov.br;

2. todos os equipamentos a serem manutenidos estão especificados (marca, modelo, tombamento) no item
4.1.4. do Termo de Referência Anexo ao edital;

3. a exigência de registro da empresa licitante na entidade profissional competente (CREA) e a exigência de
responsáveis técnicos (RTs) está definida no item 10.1 do Termo de Referência.

http://www.pmdf.df.gov.br/index.php/licitacoes/31918-pregao-eletronico-n-07-2021-srp-dsap-contratacao-de-servico-
de-manutencao-preventiva-e-corretiva-com-reposicao-de-pecas-dos-equipamentos-das-centrais-de-materiais-e-
esterilizacao 

Atenciosamente,

 

2º Sgt Gretchem

Equipe de Apoio - NPL
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