
f
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna - SP - CEP 13910-027
Fine:(19) 3867 9801/ 9780 / 9707 / 9757 / 9825/ 9786

Pre eitura do Município de Jaauariúna

ATA DE SESSÃO PARA JULGAMENTO
PREÇOS DA CONCORRÊNCIA N' 004/2021

E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE
PROCEDIMENTO LICITATÓRI0 090/2021.

No décimo sétimo dia do mês de junho de dois mil e vinte e um, às 09:00 horas. na Sala de Sessões do
Departamento de Licitações e Contratos reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, ao final assinados
para leitura do relatório da Secretaria de Saúde referente aos requisitos técnicos exigidos no Edital, relativos
às Propostas de Preços apresentadas. Aberta a sessão o Sr. Presidente procedeu a leitura do referido parecer
chegando-se, após deliberação, ao seguinte resultado: a proposta de preços da empresa PHILIPS
MEDICAL SYSTEMS LTDA -- CNPJ: 58.295.213/0021-1 1 foi desclassificada por ter apresentado
o valor global acima do referencial constate no Edital, em desacordo com as cláusulas 8.10.6 e 9.2.2. A
proposta de preços da empresa IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA -- CNPJ:

12.255.403/0001-60 restou igualmente desclassificado pelas razões constantes no parecer técnico
que segue em anexo a esta ata. Do exposto as demais empresas foram classificadas na seguinte
ordem: I' Lugar e vencedora a empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
-- CNPJ: 01.449.930/0006-02 -- com o valor global de RS 2.975.000,00 (dois milhões, novecentos
e setenta e cinco mil reais); 2' Lugar a empresa CANON MEDICAL SYSTEM DO BRASIL
LTDA -- CNPJ: 46.563.938/0014-35 -- com o valor global de R$ 3.550.000,00 (três milhões,
quinhentos e cinquenta mil reais); e em 3' e último Lugar a empresa GE HEALTHCARE DO
BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDIC0-
HOSPITALARES LTDA-- CNPJ: 00.029.372/0002-21 -- com a valor global de RS 3.658.900,00
(três milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, e novecentos reais). O Sr. Presidente registra que o
procedimento licítatório será encaminhado ao Departamento de Licitações e Contratos para publicação deste
julgamento na forma da Lei. Ficará aberto a prazo recursal a contar do primeiro dia útil subsequente a data
da últjlDa publicação, de acordo com o Art. 109, inciso l alínea "b" da Lei 8.666/93. Nada mais havendo
diq#o de'Pote,,el;\a tratar, lida a ata, achada conforme, encerrou-se a sessão.

:ss+(ÍPq'lnlqXente de Licitação:
'(G.

Luciano Sana Caxias de Araújo
Membro
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SECRETARIA DE SAUDE
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Jaguariúna,aos15 dejunho de 2021

À Comissão Permanente de Licitações

Departamento de Licitações e Contratos

REF. Procedimento Licitatório 90/2021 l Cloncorrência n' 004/2021

Tendo em vista o recebimento dos autos acima epigrafados, com solicitação, por parte da

Comissão, de análise e manifestação acerca das características técnicas apresentadas

pelos licitantes, tenho a informar que:

Em análise técnica e, a empresa deveria demonstrar enquadramento técnico, nos

termos do "ANEXO 1 -- Tempo de Referência/Especificações Técnicas e Valor Estimado

da Aquisição" do Edital de Licitação.

Superado tal entendimento, cumpre informar que em análise formulada pela

empresa IMEX MEDICAL COMERCIO DE LOCAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ

12.255.403/0001-60, foram constatadas diversas divergências entre as características

deHtnidas no edital e as consoantes proposta apresentada, senão vejamos:

. ''5 nOBiNASDKRÁDIO-rKtQUÊNCiA

5.8 -- Bobina para exames de ombro compatível com aquisição paralela

com ]lo mínimo 6 elementos.

DIVERGENCIA: Embora definida pelo edital a quantidade mínima de 6

elementos, a proposta da empresa foi de aparelho com 4 (f1. 1080). E

válido destacar que, ainda que o Edital não faça menção se o canal deve

flexível ou dedicado, consoante Manual Técnico do aparelho, o número

de elementos não muda, permanecendo 4 e, portanto, abaixo da

especificação mínima.



. "lO PARÂMETROS MÍNIMOS DO SISTEMA

l0.2 -- Espessura de corte míninaa em 2D: 0,5 mm."

DIVERGENCIA: O edital exige que a espessura mínima de corte em 2D

sda de 0,5 nlm, visto que este número, quão menor for, melhor a

qualidade do exame. O aparelho proposto, porém, oferece mínimo de l

mm (fl. 1081), o dobro do solicitado.

. "lO PARÂMETROS MÍNIMOS DO SISTEMA

l0.3 Espessura de corte mínima em 3D: 0,1 mm.'

DIVERGENCIA: O edital exige que a espessura mínima de corte em 3D

seja de 0,1 mm, visto que, assim como em 2D, quão menor for, melhor a

qualidade. O aparelho proposto oferece, todavia, mínimo de 0,5 mm (fl.

1081), cinco vezes mais do que o solicitado.

e '12. CONJUNTOS DE SEQUENCIAL E TÉCNICAS PARA

IMAGENS AVANÇADAS NAS SEGUINTES ESPECIALIDADES

Cardiologia:

Sequência de morfologia;

Sequência de Cine 2S TrueFISP, 2D FIESTA ou 2D Balanced TFE

Sequência para estudos de viabilidade do miocárdio;

Sequência para perfüsão cardíaca;

-Sequência GRE e TrueFISP para visualização de coronárias em Breath

hold;

-Sequências para o estudo de morfologia, funcional, viabilidade,.

perfusão cardíaca, eixos curto e longo, válvulas, cine, sangue escuro \

(Black blood), ECG sincronizado."

DIVERGENCIA: A empresa não demonstrou qualquer conjunto de

sequência, quiçá de técnicas, na especialidade cardiologia, o que é

requisito definido no edital, devidamente apresentados por todas as
demais ]icitantes.



Neste diapasão, resta claro a não adequação técnica da IMEX MEDICAL

COMERCIO DE LOCAÇÃO LTDA com relação às exigências, não podendo ser

atendida a necessidade deste município pelo equipamento por ela oferecido.

Em respeito ao princípio máximo da isonomia, todas as demais licitantes

exceto pela PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA, já desclassificada -- foram

verificadas, onde restou constatada perfeita adequação das propostas para com os

requisitos previstos no edital.

Sendo o que se apresenta, coloco-me à disposição para demais esclarecimentos

que se fizerem necessários, aproveitando o ensejo para renovar protestos de distinta

estima e apreço.

Atenciosamente


