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ATA DE PREGÃO Mumclpal 467i2010~c
PROCESSO N° 1567/2020 MUNiCíPIO DE ~mE "fl AI O

PREGÃO PRESENCIAL 01412020
1. Abertura da Sessão ·--'';;;'';;'';rr.E~;C~R_;r:T;:Á;;;Ri:;'ot·::-E~!\~'.. =-, .. ~~---

Às 13hOOmin do dia 21 de jul~o de 2020 na sede do MAIRIP~'ABA F D~"~UNICIPAl
DE SAUDE, sito à RUA JOAO MONOEl, 00 01 l T 10 ST ENT l, reuniram-se o
pregoeiro SINEZIO MESSIAS BERTOLlNI e os membros da equip e Apoio. EDIRlENE
MARIA RODRIGUES, LlDIANE MARIA DA SilVA, ADEMIR ANTONIO DE SOUZA,
nomeados pelo decreto 379/2019 de 2 de janeiro de 2019, com base na lei nO10.520 Art. 3°
Inciso IV §§ 1°, de 17 de julho de 2002, para dar continuidade aos procedimentos relativos
ao processamento do Pregão Presencial N° 14/2020, tipo menor preço por item. Inicialmente
o Pregoeiro declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de credenciamento.

2. Desclassificação

LOTE 1
~~--_. --~--~--------.~~------------,-------------------~~~-.
ITEM. 1. - ~ara aplicação em: Exames de ginecologia,
obstetrícia, abdômen, medicina interna, urologia,
pediatria, vascular, pequenas partes, mamas,
cardiologia, musculoesquelético, neurologia. Aparelho
de Ultrassonografia Digital, com no mínimo 150.000

d . ecessamento, transRortável de fácil ...f-.o\-.....-#"~~--. rTr:p",.~_
oola(;lQ 'b re 170 lzi(!)s 'e: ~ue pos UI"'1_I,"""L.LL,,'j...J~_,j L.JL.L.J._,..,........~

avançada plataforma tecnológica e proporcione
excelente qualidade de imagem. Tela de LCD ou lED de
no mínimo 17" colorido de alto contraste; Painel de
comando ergonômico, que permita ajustes de altura;
Teclatlo nao retr tll1 e operação programável de acordo
com a necessidade do Usuário, TGC com no mínimo 8
Iajustes; Opção de Transdutores eletrônicos,
I
multífrequenciais de banda larga, tipo convexo, linear e
endocavitário, Setorial e volumétrico, com seleção

. eletrônica de 3 diferentes frequências para o modo
bidimensional (20). Função harmônica para os
transdutores Convexos, lineares e setoriais; Ajustes ~ ,

Iposteriores de brilho e contraste e medidas em imagens +--------+-.----------------1 /.

t-- ---r PROPONENTE r-CNPJ- - - - i MARCA MOTIVO

t
'~RDEM DENTAL ALTA --- -

MOGIANA COMÉRCIO 05.375.249/0001-03
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ODONTOLÓGICOS TÉCNICO O
LTDA EQUIPAMENTO DA

EMPRESA DENTAL
I ALTA MOGIANA!
I COMÉRCIO DE

PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS
LTDA NÃO ATENDE
A NECESSIDADE DO
MUNiCíPIO BEM
COMO NÃO ATENDE
o ANEXO I DO

I
EDITAL.

3 . Etapa de Lances

LOTE ~ 1-APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA

Quantidade: 1

tipo convexo, linear e endocavitário, e
volumétrico, com seleção eletrônica de 3 diferentes
frequências para o modo bidimensional (20). Função
harmônica para os transdutores Convexos, lineares e
setoriais; Ajustes posteriores de brilho e contraste e
,medidas em imagens

:ORDEM PROPONENTE CNPJ MARCA
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HEALTH
SOLUTIONS

1 COMERCIO E 27.476.124/0001-02 MINDRAY 90.000,00 90.000,00 Sim
SERViÇOS
EIRELI- ME

I ~_L__ I, ----

Declarou o Pregoeiro aberta a fase dos lances, convidando o autor da respectiva proposta
classificada que fizesse verbalmente, em alto e bom som, os lances, iniciando pelo licitante
classificado com maior preço a inauguração das rodadas.

3.1.1. ITEM 1 - Para aplicação em: Exames de ginecologia, obstetrícia, abdômen,
medicina interna, urologia, pediatria, vascular, pequenas partes, mamas, cardiologia,
musculoesquelético, neurologia. Aparelho de Ultrassonografia Digital, com no
mínimo 150.000 canais de processamento, transportável de fácil manuseio, montado
s re rodlzios ~ que possua avançada plataforma tecnológica e proporcione
exc lente ualidade de imagem. T la de LCD ou LED de no mínimo 17" colorido de
alto contrastei Painel de comando .'gonômico, que permita ajustes de altura; Teclado
não retrátil de operação prograrhável de acordo com a necessldade do Usuário, TGC
com no mínimo 8 ajustes; Opção de Transdutores eletrônicos multifrequenciais de
banda larga, tipo convexo, linear e endocavitário, Setorial e volumétrlco, com seleção
elet ôniea de diferentes frequências ~ara o modo bidimensionaJ (20. Função

fj "t sres

Não houve fase de lances, pois, o fornecedor HEALTH SOl.UTIONS COMERCIO E
SERViÇOS EIRElI - ME foi o único a apresentar propostas.

Não foi aplicado direito de preferência, pois, o fornecedor HEALTH SOLUTIONS
COMERCIO E SERViÇOS EIRELI - ME foi o único a apresentar propostas.

3.1.1b. Negociação Direta

passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou: t I

FLASS. IEMPRESA rCNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO'~ ~' ~

I o 1HEALTH SOLUTIONS COMERCIO E I

\ 1 jSERVIÇOS EIRELI- ME_ ,27.476.124/0001-02 9~.000,oo j
Rua João Manoel, nO83, Centro, Fone: (64) 3604-1149, CEP751630-000,Mairipotaba-GU
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4. Habilitação

Após a classificação provisória da licitante passou-se, assim, à abertura do envelope 02 de
habilitação das primeiras colocadas, tendo o Pregoeiro e a Equipe de Apoio facultado a
todos interessados a verificação da documentação. Analisada a documentação o Pregoeiro
considerou:

I
EMPRESA CNPJ/CPF SITUAÇÃO MOTIVO

I
~----_ - f-

IHEALTH SOLUTIONS
ICOMERCIO E SERViÇOS 27.476_124/0001-02 Aprovado

IEIRELI- ME
\

5. Encerramento de Sessão

Nada mais havendo a tratar, o pregoeiro da CPL encerrou a sessão, da qual, para constar,
fá'jr:_olJ.o$8 a presente Ata que, lii.~ e achada conforme, vai devidamente assinada pelo
..,fre-goelroda CPL e Comissão e pelos licitantes que o quiseram.

6. Observações

AO ANT O DE SOUZA
A0/0_d/iPe de APOi~_

~~ - ;?b=>-
HEALTH SOLUTIONS COMERCI E SERViÇOS EIRELI - ME

ABDON MENDES F REIRA JUNIOR
PROCURADOR

~.
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