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A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA – FUNOESC 

 

 

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2022 
 

 

 

 

 

 

A KONIMAGEM COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o n. 58.598.368/0001-83, com sede na Rua Maria Casali Bueno, Nº 57, Mandaqui, 

CEP 02408-050, São Paulo – SP vem, à presença de Vossa Senhoria a fim de 

SOLICITAR ESCLARECIMENTO nos termos do Edital em referência, que segue: 
 

 

 

 

 

 

 

A subscrevente tem interesse em participar do certame para AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – MONITOR MULTIPARÂMETROS E 

APARELHO DE RAIO-X FIXO DIGITAL, conforme consta no Termo de Referência do 

edital. 

 

Ao verificar as condições para participação na licitação citada, constatou-se que o edital 

prevê o seguinte descritivo técnico: 

 
“ ESTATIVA PORTA-TUBO TIPO CHÃO/MESA OU CHÃO/TETO: “  

 

 

Ocorre que a exigência em relação a  Instalação do porta tubo tipo Chão/mesa limita a 

utilização do equipamento de Raio – X, haja vista a locomoção das pessoas com o 

acesso a sala de exames para em cadeirantes e pessoas em macas. Como a 

movimentação da estativa porta tubos na instalação Chão/mesa limitará o tamanho da 

mesa, não podemos manter a perpendicularidade dos raios em exames realizados fora 

da mesa, limitando os exames e utilização do sistema. 

 

Ademais, as estativas com instalação chão-chão tem uma desempenho melhor no  

equipamento, sem obras estruturais de teto (para fixação do equipamento) e com 

possibilidade de atender exames na mesa, Bucky Mural , cadeirantes e macas tem uma 

utilização de quase 100% dos exames básicos de Raio-X.  

 

Sendo assim, para abranger esse processo licitatório, possuindo concorrência entre os 

fornecedores, mantendo uma maior participação de empresas e ter isonomia de 
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funcionalidade dos equipamentos, seria adequado uma instalação possuindo Estativa 

Porta-Tubo tipo Chão/Chão ou Chão/Teto, ou aprovar a participação de todas as 3 

formas de instalação da estativa.  

 

Dessa forma, pedimos esclarecimentos a este D. Edital, pela viabilidade de participação 

de empresas com fornecimento de produtos similares e com a mesma função, evitando-

se qualquer favorecimento e garantindo-se a ampla concorrência nos termos Artigo 3º, 

§1º inciso I da Lei 8.666/93. 

 

Diante do exposto, caso seja analisado e respondido esse pedido de esclarecimento, a 

subscrevente ficará grata e garante que será entregue um equipamento de qualidade e 

com um preço acessível, se formos vencedores do futuro certame. 
 

 
Desde já agradecemos a atenção. 

 
Cordialmente. 

 
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 

 
São Paulo, 16 de fevereiro de 2022. 


