
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MANTENADORA DA FACULDADE CIENCIAS MEDICAS - FELUMA -

(MG)

 

    Licitação: (Ano: 2017/ MANTENADORA DA FACULDADE CIENCIAS MEDICAS / Nº

Processo: 07/2017)

 

     às 10:00:41 horas do dia 10/10/2017 no endereço ALAMEDA EZEQUIEL DIAS-275 3

ANDAR, bairro CENTRO, da cidade de BELO HORIZONTE - MG, reuniram-se o Pregoeiro

da disputa Sr(a). SILVIA PORTES ROCHA MARTINS, e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão

Nº Processo: 07/2017 - 2017/07/2017 que tem por objeto Constitui objeto desta licitação a

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (Raio X Móvel; Marcapasso Cardíaco

Externo; Ultrassom Transesofágico; Raio X Digital; Sistema de Vídeoendoscopia e Osmose

Reversa) conforme quantidades, especificações e condições constantes do Edital e seus

Anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Raio X Móvel (Descrição no Anexo 01_Lote 01). Observação: favor observarem

atentamente à descrição estabelecida pelo anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso

contrário a proposta poderá ser desclassificada por estar em desconformidade com a

descrição exigida.

Lote (2) - Marcapasso Cardíaco Externo (Descrição no Anexo 01_Lote 02). Observação:

favor observarem atentamente à descrição estabelecida pelo anexo 01 do Edital para cada

equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser desclassificada por estar em

desconformidade com a descrição exigida.

Lote (3) - Ultrassom Transesofágico (Descrição no Anexo 01_Lote 03). Observação: favor

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2017 17:06:10:447 CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
RAIO X  R$ 260.000,00

09/10/2017 17:39:26:343 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 280.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2017 17:36:02:535 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 152.000,00

09/10/2017 16:51:18:633 SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES
ODONTOLO  R$ 46.800,00

05/10/2017 10:05:00:971 BIOTECMED DISTR IMPORT E EXPORT DE EQUIP PARA
SAUD  R$ 45.000,00
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observarem atentamente à descrição estabelecida pelo anexo 01 do Edital para cada

equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser desclassificada por estar em

desconformidade com a descrição exigida.

Lote (4) - Raio X Fixo Digital (Descrição no Anexo 01_Lote 04). Observação: favor

observarem atentamente à descrição estabelecida pelo anexo 01 do Edital para cada

equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser desclassificada por estar em

desconformidade com a descrição exigida.

Lote (5) - Sistema de Videoendoscopia (Descrição no Anexo 01_Lote 05). Observação: favor

observarem atentamente à descrição estabelecida pelo anexo 01 do Edital para cada

equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser desclassificada por estar em

desconformidade com a descrição exigida.

Lote (6) - Osmose Reversa (Descrição no Anexo 01_Lote 06). Observação: favor

observarem atentamente à descrição estabelecida pelo anexo 01 do Edital para cada

equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser desclassificada por estar em

desconformidade com a descrição exigida.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/10/2017 11:16:20:677 BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA  R$ 250.000,00

09/10/2017 17:31:33:426 ADEM DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA EP  R$ 230.000,00

09/10/2017 17:02:47:801 GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS
PARA E  R$ 219.000,00

05/10/2017 14:12:17:840 BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E
IMPORTACAO L  R$ 275.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2017 17:06:10:447 CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
RAIO X  R$ 450.000,00

09/10/2017 17:36:02:535 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 992.000,00

10/10/2017 07:38:51:101 SAWAE TECNOLOGIA LTDA  R$ 420.000,00

09/10/2017 17:28:43:843 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E
COMERCIO LT  R$ 535.770,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2017 19:08:52:204 INTER MEDICAL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
EPP  R$ 295.000,00

09/10/2017 17:26:49:193 LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA  R$ 220.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/10/2017 17:37:15:409 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 992.000,00

09/10/2017 17:17:01:686 BH COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME  R$ 100.000,00

09/10/2017 17:14:55:709 AGMASHI COM. MATERIAL MEDICO SERVICOS DE
COBRANCA  R$ 50.000,00
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seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Raio X Móvel (Descrição no Anexo 01_Lote 01). Observação: favor observarem

atentamente à descrição estabelecida pelo anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso

contrário a proposta poderá ser desclassificada por estar em desconformidade com a

descrição exigida.

Lote (2) - Marcapasso Cardíaco Externo (Descrição no Anexo 01_Lote 02). Observação:

favor observarem atentamente à descrição estabelecida pelo anexo 01 do Edital para cada

equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser desclassificada por estar em

desconformidade com a descrição exigida.

Lote (3) - Ultrassom Transesofágico (Descrição no Anexo 01_Lote 03). Observação: favor

observarem atentamente à descrição estabelecida pelo anexo 01 do Edital para cada

equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser desclassificada por estar em

desconformidade com a descrição exigida.

Lote (4) - Raio X Fixo Digital (Descrição no Anexo 01_Lote 04). Observação: favor

observarem atentamente à descrição estabelecida pelo anexo 01 do Edital para cada

equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser desclassificada por estar em

desconformidade com a descrição exigida.

Data-Hora Fornecedor Lance

10/10/2017 10:19:09:324 CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
RAIO X  R$ 240.000,00

09/10/2017 17:39:26:343 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA  R$ 280.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/10/2017 11:33:52:984 BIOTECMED DISTR IMPORT E EXPORT DE EQUIP PARA
SAUD  R$ 31.500,00

09/10/2017 16:51:18:633 SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES
ODONTOLO  R$ 46.800,00

09/10/2017 17:36:02:535 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 152.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/10/2017 11:58:45:321 GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS
PARA E  R$ 183.500,00

10/10/2017 11:58:21:086 BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E
IMPORTACAO L  R$ 193.500,00

10/10/2017 11:43:54:299 ADEM DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA EP  R$ 218.000,00

06/10/2017 11:16:20:677 BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA  R$ 250.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/10/2017 12:38:58:311 CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
RAIO X  R$ 344.000,00

10/10/2017 12:38:33:563 SAWAE TECNOLOGIA LTDA  R$ 345.000,00

09/10/2017 17:28:43:843 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E
COMERCIO LT  R$ 535.770,00
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Lote (5) - Sistema de Videoendoscopia (Descrição no Anexo 01_Lote 05). Observação: favor

observarem atentamente à descrição estabelecida pelo anexo 01 do Edital para cada

equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser desclassificada por estar em

desconformidade com a descrição exigida.

Lote (6) - Osmose Reversa (Descrição no Anexo 01_Lote 06). Observação: favor

observarem atentamente à descrição estabelecida pelo anexo 01 do Edital para cada

equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser desclassificada por estar em

desconformidade com a descrição exigida.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 10/10/2017, às 10:43:08 horas, no lote (1) - Raio X Móvel (Descrição no Anexo

01_Lote 01). Observação: favor observarem atentamente à descrição estabelecida pelo

anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser

desclassificada por estar em desconformidade com a descrição exigida. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 16/10/2017, às 10:19:12 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 16/10/2017, às 10:19:12 horas, no lote (1) - Raio X Móvel (Descrição no Anexo

01_Lote 01). Observação: favor observarem atentamente à descrição estabelecida pelo

anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser

desclassificada por estar em desconformidade com a descrição exigida. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - SILVIA

PORTES ROCHA MARTINS - desclassificou o fornecedor: CDK INDUSTRIA E COMERCIO

DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X. No dia 16/10/2017, às 12:52:16 horas, a situação do lote

09/10/2017 17:36:02:535 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 992.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/10/2017 13:16:02:362 INTER MEDICAL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
EPP  R$ 168.400,00

10/10/2017 13:12:03:782 LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA  R$ 168.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/10/2017 13:41:18:379 AGMASHI COM. MATERIAL MEDICO SERVICOS DE
COBRANCA  R$ 29.000,00

10/10/2017 13:26:15:828 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 99.990,00

09/10/2017 17:17:01:686 BH COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME  R$ 100.000,00
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foi finalizada. 

 

    No lote (1) - Raio X Móvel (Descrição no Anexo 01_Lote 01). Observação: favor

observarem atentamente à descrição estabelecida pelo anexo 01 do Edital para cada

equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser desclassificada por estar em

desconformidade com a descrição exigida. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 10/10/2017, às 11:41:22 horas, no lote (2) - Marcapasso Cardíaco Externo

(Descrição no Anexo 01_Lote 02). Observação: favor observarem atentamente à descrição

estabelecida pelo anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta

poderá ser desclassificada por estar em desconformidade com a descrição exigida. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/10/2017, às 14:34:43 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/10/2017, às 14:34:43 horas, no lote (2) - Marcapasso Cardíaco Externo

(Descrição no Anexo 01_Lote 02). Observação: favor observarem atentamente à descrição

estabelecida pelo anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta

poderá ser desclassificada por estar em desconformidade com a descrição exigida. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - SILVIA PORTES ROCHA MARTINS - desclassificou o fornecedor:

BIOTECMED DISTR IMPORT E EXPORT DE EQUIP PARA SAUD. No dia 01/11/2017, às

14:55:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2017, às 14:55:30 horas, no lote (2) - Marcapasso Cardíaco Externo

(Descrição no Anexo 01_Lote 02). Observação: favor observarem atentamente à descrição

estabelecida pelo anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta

poderá ser desclassificada por estar em desconformidade com a descrição exigida. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - SILVIA PORTES ROCHA MARTINS - desclassificou o fornecedor: SILVEIRA

E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES ODONTOLO. No dia 01/11/2017, às 15:28:10

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (2) - Marcapasso Cardíaco Externo (Descrição no Anexo 01_Lote 02).

Observação: favor observarem atentamente à descrição estabelecida pelo anexo 01 do

Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser desclassificada por

estar em desconformidade com a descrição exigida. - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 10/10/2017, às 12:20:59 horas, no lote (3) - Ultrassom Transesofágico (Descrição

no Anexo 01_Lote 03). Observação: favor observarem atentamente à descrição estabelecida
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pelo anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser

desclassificada por estar em desconformidade com a descrição exigida. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 16/10/2017, às 14:43:29 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 16/10/2017, às 14:43:29 horas, no lote (3) - Ultrassom Transesofágico (Descrição

no Anexo 01_Lote 03). Observação: favor observarem atentamente à descrição estabelecida

pelo anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser

desclassificada por estar em desconformidade com a descrição exigida. -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a GE

HEALTHCARE DO BRASIL vencedora do lote 03, da licitação 689877, do Pregão 07/2017,

por ter apresentado proposta e documentação conforme as exigências previstas no Edital e

Anexos respectivos. No dia 23/10/2017, às 11:11:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2017, às 11:11:16 horas, no lote (3) - Ultrassom Transesofágico (Descrição

no Anexo 01_Lote 03). Observação: favor observarem atentamente à descrição estabelecida

pelo anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser

desclassificada por estar em desconformidade com a descrição exigida. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote 03 adjudicado à GE

HEALTHCARE DO BRASIL.

 

    No dia 23/10/2017, às 11:11:16 horas, no lote (3) - Ultrassom Transesofágico (Descrição

no Anexo 01_Lote 03). Observação: favor observarem atentamente à descrição estabelecida

pelo anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser

desclassificada por estar em desconformidade com a descrição exigida. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GE HEALTHCARE DO

BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E com o valor R$ 183.500,00.

 

    No dia 10/10/2017, às 12:41:04 horas, no lote (4) - Raio X Fixo Digital (Descrição no

Anexo 01_Lote 04). Observação: favor observarem atentamente à descrição estabelecida

pelo anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser

desclassificada por estar em desconformidade com a descrição exigida. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 26/10/2017, às 10:10:50 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/10/2017, às 10:10:50 horas, no lote (4) - Raio X Fixo Digital (Descrição no

Anexo 01_Lote 04). Observação: favor observarem atentamente à descrição estabelecida

pelo anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser

desclassificada por estar em desconformidade com a descrição exigida. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - SILVIA
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PORTES ROCHA MARTINS - desclassificou o fornecedor: CDK INDUSTRIA E COMERCIO

DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X. No dia 31/10/2017, às 10:07:12 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 31/10/2017, às 10:07:12 horas, no lote (4) - Raio X Fixo Digital (Descrição no

Anexo 01_Lote 04). Observação: favor observarem atentamente à descrição estabelecida

pelo anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser

desclassificada por estar em desconformidade com a descrição exigida. -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedora do lote nº 04, do Pregão 07/2017, a empresa SAWAE TECNOLOGIA LTDA por

ter apresentado documentação em conformidade com as exigências do Edital, bem como

por ter tido a descrição do equipamento aprovada pela Engenharia Clínica responsável pela

parte técnica do certame. No dia 06/11/2017, às 14:45:56 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/11/2017, às 14:45:56 horas, no lote (4) - Raio X Fixo Digital (Descrição no

Anexo 01_Lote 04). Observação: favor observarem atentamente à descrição estabelecida

pelo anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser

desclassificada por estar em desconformidade com a descrição exigida. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

 

    No dia 06/11/2017, às 14:45:56 horas, no lote (4) - Raio X Fixo Digital (Descrição no

Anexo 01_Lote 04). Observação: favor observarem atentamente à descrição estabelecida

pelo anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser

desclassificada por estar em desconformidade com a descrição exigida. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SAWAE TECNOLOGIA

LTDA com o valor R$ 345.000,00.

 

    No dia 10/10/2017, às 13:18:41 horas, no lote (5) - Sistema de Videoendoscopia

(Descrição no Anexo 01_Lote 05). Observação: favor observarem atentamente à descrição

estabelecida pelo anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta

poderá ser desclassificada por estar em desconformidade com a descrição exigida. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 23/10/2017, às 13:11:54 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2017, às 13:11:54 horas, no lote (5) - Sistema de Videoendoscopia

(Descrição no Anexo 01_Lote 05). Observação: favor observarem atentamente à descrição

estabelecida pelo anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta

poderá ser desclassificada por estar em desconformidade com a descrição exigida. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
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Declaro a INTER MEDICAL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA EPP vencedora do lote

05, licitação 689877, Pregão 07/2017, diante da aprovação, pela Engenharia Clínica do

HUCM, da descrição do equipamento oferecido e da apresentação de proposta e

documentação em conformidade com as exigências do Edital respectivo. No dia 10/11/2017,

às 14:47:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/11/2017, às 14:47:33 horas, no lote (5) - Sistema de Videoendoscopia

(Descrição no Anexo 01_Lote 05). Observação: favor observarem atentamente à descrição

estabelecida pelo anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta

poderá ser desclassificada por estar em desconformidade com a descrição exigida. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - SILVIA PORTES ROCHA MARTINS - desclassificou o fornecedor: INTER

MEDICAL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA EPP. No dia 10/11/2017, às 14:48:12

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/11/2017, às 14:48:32 horas, no lote (5) - Sistema de Videoendoscopia

(Descrição no Anexo 01_Lote 05). Observação: favor observarem atentamente à descrição

estabelecida pelo anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta

poderá ser desclassificada por estar em desconformidade com a descrição exigida. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/11/2017, às 11:00:45 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/11/2017, às 11:00:45 horas, no lote (5) - Sistema de Videoendoscopia

(Descrição no Anexo 01_Lote 05). Observação: favor observarem atentamente à descrição

estabelecida pelo anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta

poderá ser desclassificada por estar em desconformidade com a descrição exigida. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro a empresa LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA vencedora do Lote

05, da Licitação nº 689877, por ter apresentado documentação habilitatória conforme as

exigências do Edital 07/2017 e por ter sido a descrição técnica do equipamento ofertado

aprovada pela Engenharia Clínica do HUCM. No dia 22/11/2017, às 10:13:06 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/11/2017, às 10:13:06 horas, no lote (5) - Sistema de Videoendoscopia

(Descrição no Anexo 01_Lote 05). Observação: favor observarem atentamente à descrição

estabelecida pelo anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta

poderá ser desclassificada por estar em desconformidade com a descrição exigida. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudicado.

 

30/11/2017 Página 8 de 12



    No dia 22/11/2017, às 10:13:06 horas, no lote (5) - Sistema de Videoendoscopia

(Descrição no Anexo 01_Lote 05). Observação: favor observarem atentamente à descrição

estabelecida pelo anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta

poderá ser desclassificada por estar em desconformidade com a descrição exigida. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LABOR MED

APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA com o valor R$ 168.400,00.

 

    No dia 10/10/2017, às 14:01:28 horas, no lote (6) - Osmose Reversa (Descrição no Anexo

01_Lote 06). Observação: favor observarem atentamente à descrição estabelecida pelo

anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser

desclassificada por estar em desconformidade com a descrição exigida. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 20/10/2017, às 12:29:12 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/10/2017, às 12:29:12 horas, no lote (6) - Osmose Reversa (Descrição no Anexo

01_Lote 06). Observação: favor observarem atentamente à descrição estabelecida pelo

anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser

desclassificada por estar em desconformidade com a descrição exigida. -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A descrição do

equipamento oferecido pela AGMASHI COM. MATERIAL MEDICO SERVICOS DE

COBRANCA foi aprovada pela Engenharia Clínica do HUCM e a documentação

apresentada atende às exigências do Edital 07/2017. Sendo assim, declaro-a vencedora do

lote 06 do Pregão 07/2017, Licitação 689877. No dia 06/11/2017, às 14:46:36 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/11/2017, às 14:46:36 horas, no lote (6) - Osmose Reversa (Descrição no Anexo

01_Lote 06). Observação: favor observarem atentamente à descrição estabelecida pelo

anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser

desclassificada por estar em desconformidade com a descrição exigida. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado.

 

    No dia 06/11/2017, às 14:46:36 horas, no lote (6) - Osmose Reversa (Descrição no Anexo

01_Lote 06). Observação: favor observarem atentamente à descrição estabelecida pelo

anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser

desclassificada por estar em desconformidade com a descrição exigida. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AGMASHI COM.

MATERIAL MEDICO SERVICOS DE COBRANCA com o valor R$ 29.000,00.

 

    No dia 16/10/2017, às 10:19:12 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVIA PORTES ROCHA

MARTINS - desclassificou o fornecedor - CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE
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EQUIPAMENTOS DE RAIO X, no lote (1) - Raio X Móvel (Descrição no Anexo 01_Lote 01).

Observação: favor observarem atentamente à descrição estabelecida pelo anexo 01 do

Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser desclassificada por

estar em desconformidade com a descrição exigida. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico o fornecedor CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO

X tendo em vista manifestação expressa de desinteresse em fornecer o lote pelo valor

máximo disponibilizado pelo Fundo Nacional de Saúde, a saber, R$ 170.000,00 (cento e

setenta mil reais).

 

    No dia 16/10/2017, às 12:52:16 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVIA PORTES ROCHA

MARTINS - desclassificou o fornecedor - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA, no

lote (1) - Raio X Móvel (Descrição no Anexo 01_Lote 01). Observação: favor observarem

atentamente à descrição estabelecida pelo anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso

contrário a proposta poderá ser desclassificada por estar em desconformidade com a

descrição exigida. O motivo da desclassificação foi: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL

LTDA desclassificada por falta de interesse em fornecer o lote pelo valor máximo

disponibilizado pelo Fundo Nacional de Saúde, a saber, R$ 170.000,00 (cento e setenta mil

reais).

 

    No dia 20/10/2017, às 14:34:43 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVIA PORTES ROCHA

MARTINS - desclassificou o fornecedor - BIOTECMED DISTR IMPORT E EXPORT DE

EQUIP PARA SAUD, no lote (2) - Marcapasso Cardíaco Externo (Descrição no Anexo

01_Lote 02). Observação: favor observarem atentamente à descrição estabelecida pelo

anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser

desclassificada por estar em desconformidade com a descrição exigida. O motivo da

desclassificação foi: A Engenharia Clínica do Hospital Universitário Ciências Médicas -

HUCM, representada pelo Engenheiro Mecânico especialista em Engenharia Clínica, Sr.

Eduardo Santos Mendes, CREA 55731, declara que o equipamento MARCAPASSO

EXTERNO, marca/modelo BIOSENSOR, modelo MP 20B, constante da proposta do

fornecedor BIOTECMED DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, inscrito no

CNPJ 15.769.464/0001-34, não atende integralmente a especificação técnica descrita no

Anexo 01, Lote 02, do Edital de nº 07/2017, Licitação nº 689877, publicado no DOU de 25

de Setembro de 2017, pois não apresenta alarme de eletrodos desconectados ou com mau

contato.

 

    No dia 26/10/2017, às 10:10:49 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVIA PORTES ROCHA

MARTINS - desclassificou o fornecedor - CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS DE RAIO X, no lote (4) - Raio X Fixo Digital (Descrição no Anexo 01_Lote

04). Observação: favor observarem atentamente à descrição estabelecida pelo anexo 01 do

Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser desclassificada por
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estar em desconformidade com a descrição exigida. O motivo da desclassificação foi: CDK

IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS X LTDA solicitou a própria desclassificação

por não atender à descrição técnica exigida no edital.

 

    No dia 01/11/2017, às 14:55:29 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVIA PORTES ROCHA

MARTINS - desclassificou o fornecedor - SILVEIRA E SILVA COM DE PROD

HOSPITALARES ODONTOLO, no lote (2) - Marcapasso Cardíaco Externo (Descrição no

Anexo 01_Lote 02). Observação: favor observarem atentamente à descrição estabelecida

pelo anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser

desclassificada por estar em desconformidade com a descrição exigida. O motivo da

desclassi f icação foi :  SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES

ODONTOLOLIGOS desclassificada tendo em vista não possuir documentação (registro na

entidade competente) exigida no Edital 07/2017.

 

    No dia 01/11/2017, às 15:27:54 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVIA PORTES ROCHA

MARTINS - desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, no lote (2) -

Marcapasso Cardíaco Externo (Descrição no Anexo 01_Lote 02). Observação: favor

observarem atentamente à descrição estabelecida pelo anexo 01 do Edital para cada

equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser desclassificada por estar em

desconformidade com a descrição exigida. O motivo da desclassificação foi: SIERDOVSKI &

SIERDOVSKI LTDA desclassificada por ter manifestado expressamente o desinteresse em

fornecer o lote pela verba máxima disponibilizada pelo FNS.

 

    No dia 10/11/2017, às 14:47:31 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVIA PORTES ROCHA

MARTINS - desclassificou o fornecedor - INTER MEDICAL EQUIPAMENTOS E SERVICOS

LTDA EPP, no lote (5) - Sistema de Videoendoscopia (Descrição no Anexo 01_Lote 05).

Observação: favor observarem atentamente à descrição estabelecida pelo anexo 01 do

Edital para cada equipamento. Caso contrário a proposta poderá ser desclassificada por

estar em desconformidade com a descrição exigida. O motivo da desclassificação foi: Tendo

a empresa Inter Medical Equipamentos e Serviços Ltda. se declarado como Empresa de

Pequeno Porte, sem cumprir os requisitos dispostos pelo art. 3º, II, da Lei 123/2006, em

razão de ter auferido receita bruta no ano-calendário em valor superior ao limite estabelecido

pela aludida legislação, dou provimento ao recurso apresentado pela empresa Labor-

Medical Equipamentos e Serviços Ltda EPP e determino a desclassificação da Recorrida

como vencedora do Lote 05, do Pregão 07/2017.  (Decisão integral disponível no processo).

 

Na oportunidade, notifico a Recorrente para encaminhar proposta acompanhada da

documentação habilitatória, no prazo estabelecido no Edital respectivo.

 

    No dia 22/11/2017, às 10:23:56 horas, a autoridade competente da licitação - ALINE
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HELENO GUIMARAES SOUZA - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    Diante do registro de intenção  do representante EDILENE DE MELO NUNES da empresa

LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA no lote (5) - Sistema de

Videoendoscopia (Descrição no Anexo 01_Lote 05). Observação: favor observarem

atentamente à descrição estabelecida pelo anexo 01 do Edital para cada equipamento. Caso

contrário a proposta poderá ser desclassificada por estar em desconformidade com a

descrição exigida.,  em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para

apresentação  formal das razões e contra razões do recurso.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

SILVIA PORTES ROCHA MARTINS

Pregoeiro da disputa

 

ALINE HELENO GUIMARAES SOUZA

Autoridade Competente

 

THAIS SIMOES DA ROCHA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
07.155.661/0001-35 ADEM DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EP

08.234.423/0001-88 AGMASHI COM. MATERIAL MEDICO SERVICOS DE COBRANCA

20.454.371/0001-50 BH COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME

22.355.622/0001-75 BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

15.769.464/0001-34 BIOTECMED DISTR IMPORT E EXPORT DE EQUIP PARA SAUD

15.711.101/0001-48 BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO L

04.864.204/0001-21 CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X

02.472.743/0001-90 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA

00.029.372/0006-55 GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E

04.325.831/0001-94 INTER MEDICAL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA EPP

32.150.633/0004-15 LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA

71.256.283/0001-85 SAWAE TECNOLOGIA LTDA

08.469.783/0001-69 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LT

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

10.572.109/0001-57 SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES ODONTOLO
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