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Ata de Processo Fracassado
Prefeitura Municipal de Juruti

Fundo Municipal de Saúde - FMS
Pregão Eletrônico - 014-2022

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

25/04/2022 10:28 25/04/2022 10:30 02/05/2022 11:00 05/05/2022 09:50 05/05/2022 10:00

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

29/04/2022 - 16:22 Pedido de Esclarecimentos Philips 03/05/2022 - 13:48

Nos termos do documento anexo.

Sr. Licitante,

Em resposta a solicitação de esclarecimento acerca do Processo Licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
O FORNECIMENTO DE UM APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE CONVÊNCIO Nº 07/2022 FIRMADO ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI E A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA – SESPA, vimos informar que:

A Prefeitura Municipal de Juruti informa que as exigências junto ao Termo de Referência e ao instrumento convocatório contém as especificações necessárias para o
cumprimento do objeto pretendido, definindo-se assim o termo de referência de acordo com a necessidade do requisitante, na busca da execução da sua finalidade, da forma
mais vantajosa para a administração, respeitado o objeto pretendido e o interesse público.

QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA NA CLAUSULA 4.3. O prazo de fornecimento deverá ser de 45 (quarenta e cinco) dias,
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Serviço/Requisição, pela empresa contratada, nos horários e locais estabelecidos pela(s) Unidade(s)
Requisitante(s).

A Administração Pública dentro dos princípios que a norteiam, consequentemente do certame licitatório, devem escolher os melhores meios para satisfazer o interesse público e
não pode arriscar, devem escolher a melhor maneira para a prática de tais atos. E para isso, utiliza-se da discricionariedade que lhe cabe.

Esclarece brilhantemente JACOBY FERNANDES (2012, p. 103):

“Os atos discricionários são aqueles em que, atendidos os requisitos legais, fica a critério do administrador avaliar a conveniência e a oportunidade para sua realização. O
binômio conveniência e oportunidade constitui o mérito e só existe nesse tipo de ato”.

Discricionariedade é a liberdade de ação administrativa, dentro dos limites permitidos em lei, ou seja, a lei deixa certa margem de liberdade de decisão diante do caso concreto,
de tal modo que a autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções possíveis, todas, porém, válidas perante o direito. É, portanto, um poder que o direito concede à
Administração, de modo explícito ou implícito, para a prática de atos administrativos, com a liberdade na escolha segundo os critérios de conveniência, oportunidade e justiça,
próprios da autoridade, observando sempre os limites estabelecidos em lei, pois estes critérios não estão definidos em lei.

Nesse contexto, é concedido pelo direito à Administração Pública para a prática de atos administrativos com liberdade na escolha a partir de critérios de conveniência e
oportunidade do administrador. Atendendo, além de tudo, os princípios do regime jurídico administrativo. É de competência exclusiva do administrador, por estar em contato com
a realidade tendo, por tanto, condições de apreciá-lo. Tem duplo condicionamento, tanto na esfera externa quanto na esfera interna. Pois externamente limitar-se ao ordenamento
jurídico e internamente pelas exigências do bem comum e da moralidade administrativa.

Ademais, o material licitado é de extrema necessidade e essencial para o comprometimento dessa Administração que irá melhorar significativamente os serviços de saúde do
município, tendo em consideração que a maioria dos pacientes que precisam realizar esse tipo de exame, precisam se deslocar ao Município de Santarém, o que gera custos e
demora nos exames.

O hospital Municipal realiza atendimentos de alta complexidade do Sistema Único de Saúde (sus), em face da crescente demanda por cuidados médicos, que consequentemente
necessitam da realização de exames de imagens, sendo assim, a modernização dos serviços de diagnóstico complementar eleva a produtividade e capacidade técnica local. O
tomógrafo é um equipamento essencial para rastreamento e diagnóstico precoce de afecções médicas, bem como são indispensáveis para exame complementar de múltiplas
patologias.
Portanto, o risco que pode causar a demora da entrega se sobrepõe ao prazo requerido pelo Licitante, cabendo a Administração ser diligente e zelar pela proteção de tal
interesse. Nesse sentido, mantemos o Edital em seus termos originais.

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Observações
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0001 TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO
HELICOIDAL MULTISLICE
DE 16 CANAIS DE ALTA PERFORMANCE.
TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO
HELICOIDAL MULTISLICE DE 16 CANAIS DE
ALTA PERFORMANCE, EQUIPAMENTO PARA
USO GERAL, MULTILICE, COM MÍNIMO 16
CORTES UTIFIZADO PARA GERAR IMAGENS
DE TOMOGRAFIA DOS ÓRGÃOS DE
PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS; COM
SISTEMA DE CONTROLE AUTOMÁTICO DO
MAS PARA REDUÇÃO DE DOSE.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GANTRY:
ABERTURA MÍNIMA DE GANTRY: 65 CM; FAIXA
DE ANGULAÇÃO MÍNIMA: +1-30 MECÂNICA OU
DIGITAL; TEMPO DE CORTE TOTAL (360): 1
SEGUNDO OU MENOR; CAPACIDADE PARA
AQUISIÇÃO HELICAL CONTÍNUA SEM
INTERRUPÇÃO: MÍNIMA 90 SEGUNDOS;
CONJUNTO TUBO E GERADOR: POTÊNCIA DO
GERADOR DE NO MÍNIMO: 24KW OU
SUPERIOR, NÃO SENDO PERMITIDA
NENHUMA EQUIVALÊNCIA; FAIXA DE
CORRENTE DO TUBO: 13 ATÉ 200MA OU
MAIOR; FAIXA MÍNIMA DE KV DO TUBO:80 E
130KV; CAPACIDADE TÉRMICA DO ANODO DE
NO MÍNIMO 2.0 MHU, NÃO SENDO PERMITIDA
NENHUMA EQUIVALÊNCIA; CAPACIDADE DE
ESFRIAMENTO DO TUBO DE NO MÍNIMO 500
KHU/MIN; COMPRIMENTO VOLUMÉTRICO:
MÍNIMO 120 CM LIVRE DE METAIS; SISTEMA
DE AQUISIÇÃO DE DADOS: AQUISIÇÃO
MULTISLICE DE NO MÍNIMO 16 (FILEIRAS DE
DETECTORES) CORTES SIMULTÂNEOS POR
ROTAÇÃO DE 360;
POSSIBILIDADE DE UP-GRADE PARA
RECONSTRUÇÃO EM 32 CORTES; FAIXA DE
ESPESSURA DE CORTE DE 1 MM OU MENOR,
COM COBERTURA DE DETECTOR PELO
MENOS 11.0 MM OBTIDOS COM NO MÍNIMO 16
CORTES SIMULTÂNEO; CAMPO DE VISÃO:
VARIÁVEL ENTRE 100 E 430MM;
GERENCIAMENTO DE DOSE: TECNOLOGIA
PARA REDUÇÃO DE DOSE APLICADA AO
PACIENTE, POSSUINDO ENTRE OUTROS:
RECURSO
DINÂMICO DE OTIMIZAÇÃO DE DOSE
APLICADA AO PACIENTE NOS PLANOS X, Y E
Z DURANTE A AQUISIÇÃO COM CAPACIDADE
DE MODULAÇÃO DE CORRENTE (MA) DE
ACORDO COM A REGIDO DO CORPO A SER
EXAMINADA; RECURSO AVANÇADO
AUTOMATIZADO DE RECONSTRUÇÃO
ITERATIVA (IDOSE 4, SAFIRE, AIDR-3D, ASIR
OU SIMILAR): CONSOLE: MULTI-FUNÇÃO
CONTENDO 1 MONITOR LCD COLORIDO DE
NO MÍNIMO 19". TECLADO MOUSE; O SISTEMA
DEVER PERMITIR MANIPULAÇÃO FILMAGEM E
PROCESSAMENTO DE IMAGENS
PREVIAMENTE ARMAZENADAS DURAN

1.240.675,47 1,00 - UN Fracassado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

25/04/2022 Edital - PE - 014-2022.pdf

29/04/2022 5. Aviso de Retificação - PE 014-2022.pdf

29/04/2022 Edital - PE - 014-2022 - oficial.pdf

03/05/2022 Resposta de Esclarecimento.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

05/05/2022 - 14:56 Negociação aberta para o processo
014-2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 014-2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/05/2022 - 14:57 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 05/05/2022 às 16:58.

06/05/2022 - 10:47 Documentos solicitados para o
processo 014-2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014-2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/05/2022 - 11:20 Documentos solicitados para o
processo 014-2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014-2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/05/2022 - 12:09 Documentos solicitados para o
processo 014-2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014-2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/06/2022 às 18:13:21.
Código verificador: 2C8674

Página 3 de 7

27/05/2022 - 13:13 Documentos solicitados para o
processo 014-2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014-2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/05/2022 - 13:13 Documentos solicitados para o
processo 014-2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014-2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/05/2022 - 13:13 Documentos solicitados para o
processo 014-2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014-2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas
0001 - TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL MULTISLICE
DE 16 CANAIS DE ALTA PERFORMANCE.
Tomógrafo computadorizado helicoidal multislice de 16 canais de alta performance, equipamento para
uso geral, multilice, com mínimo 16 cortes utifizado para gerar imagens de tomografia dos órgãos de
pacientes adultos e pediátricos; com sistema de controle automático do mas para redução de dose.
especificações técnicas gantry: abertura mínima de gantry: 65 cm; faixa de angulação mínima: +1-30
mecânica ou digital; tempo de corte total (360): 1 segundo ou menor; capacidade para aquisição helical
contínua sem interrupção: mínima 90 segundos; conjunto tubo e gerador: potência do gerador de no
mínimo: 24kw ou superior, não sendo permitida nenhuma equivalência; faixa de corrente do tubo: 13
até 200ma ou maior; faixa mínima de kV do tubo:80 e 130kv; capacidade térmica do anodo de no
mínimo 2.0 MHU, não sendo permitida nenhuma equivalência; capacidade de esfriamento do tubo de
no mínimo 500 KHU/min; comprimento volumétrico: mínimo 120 cm livre de metais; sistema de
aquisição de dados: aquisição multislice de no mínimo 16 (fileiras de detectores) cortes simultâneos por
rotação de 360;
possibilidade de up-grade para reconstrução em 32 cortes; faixa de espessura de corte de 1 mm ou
menor, com cobertura de detector pelo menos 11.0 mm obtidos com no mínimo 16 cortes simultâneo;
campo de visão: variável entre 100 e 430mm; gerenciamento de dose: tecnologia para redução de dose
aplicada ao paciente, possuindo entre outros: recurso
dinâmico de otimização de dose aplicada ao paciente nos planos x, y e z durante a aquisição com
capacidade de modulação de corrente (ma) de acordo com a regido do corpo a ser examinada; recurso
avançado automatizado de reconstrução iterativa (idose 4, safire, aidr-3D, asir ou similar): console:
multi-função contendo 1 monitor LCD colorido de no mínimo 19". teclado mouse; o sistema dever
permitir manipulação filmagem e processamento de imagens previamente armazenadas duran
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA
NIPPON MEDICAL
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

40.167.282/0001-
30

05/05/2022 -
08:48:31

UNIDADE KENO 1,00 1.055.000,00 R$ 1.055.000,00 Sim

IMEX MEDICAL
COMÉRCIO E
LOCAÇÃO LTDA

12.255.403/0001-
60

04/05/2022 -
16:51:37

Imagine Acess Própria/ Próprio 1,00 1.700.000,00 R$ 1.700.000,00 Não

GABIMED
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

40.972.157/0001-
01

05/05/2022 -
09:28:26

General Eletric -
GE

General Eletric -
GE

1,00 1.378.000,00 R$ 1.378.000,00 Não

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA 12.255.403/0001-60 90 dias

DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 40.167.282/0001-30 90 dias

GABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40.972.157/0001-01 90 dias

Lances Enviados
0001 - TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL MULTISLICE
DE 16 CANAIS DE ALTA PERFORMANCE.
Tomógrafo computadorizado helicoidal multislice de 16 canais de alta performance, equipamento para
uso geral, multilice, com mínimo 16 cortes utifizado para gerar imagens de tomografia dos órgãos de
pacientes adultos e pediátricos; com sistema de controle automático do mas para redução de dose.
especificações técnicas gantry: abertura mínima de gantry: 65 cm; faixa de angulação mínima: +1-30
mecânica ou digital; tempo de corte total (360): 1 segundo ou menor; capacidade para aquisição helical
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contínua sem interrupção: mínima 90 segundos; conjunto tubo e gerador: potência do gerador de no
mínimo: 24kw ou superior, não sendo permitida nenhuma equivalência; faixa de corrente do tubo: 13
até 200ma ou maior; faixa mínima de kV do tubo:80 e 130kv; capacidade térmica do anodo de no
mínimo 2.0 MHU, não sendo permitida nenhuma equivalência; capacidade de esfriamento do tubo de
no mínimo 500 KHU/min; comprimento volumétrico: mínimo 120 cm livre de metais; sistema de
aquisição de dados: aquisição multislice de no mínimo 16 (fileiras de detectores) cortes simultâneos por
rotação de 360;
possibilidade de up-grade para reconstrução em 32 cortes; faixa de espessura de corte de 1 mm ou
menor, com cobertura de detector pelo menos 11.0 mm obtidos com no mínimo 16 cortes simultâneo;
campo de visão: variável entre 100 e 430mm; gerenciamento de dose: tecnologia para redução de dose
aplicada ao paciente, possuindo entre outros: recurso
dinâmico de otimização de dose aplicada ao paciente nos planos x, y e z durante a aquisição com
capacidade de modulação de corrente (ma) de acordo com a regido do corpo a ser examinada; recurso
avançado automatizado de reconstrução iterativa (idose 4, safire, aidr-3D, asir ou similar): console:
multi-função contendo 1 monitor LCD colorido de no mínimo 19". teclado mouse; o sistema dever
permitir manipulação filmagem e processamento de imagens previamente armazenadas duran
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2022 - 16:51:37 1.700.000,00 (proposta) 12.255.403/0001-60 - IMEX MEDICAL
COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA

Cancelado - Desatendeu o que pede o item 7.2.2, o descumprimento
das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na
desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo
sancionatório contra o licitante. Ocorre que esta comissão solicitou via
DILIGÊNCIA, “Senhor(a) licitante, teria como seu preço chegar no valor
de referência desde edital que é 1.056.000,00 de acordo com o item
9.6.?” por que a licitante está com a sua proposta no valor de
1.700.000,00 bem acima da realidade desde item, porém não
obtivemos resposta. Acrescenta-se ainda que a desclassificação da
licitante IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA, embasa-se
no item 7.5. que diz “ Serão desclassificadas as propostas que
contenham preços excessivos, assim entendidos quando apresentarem
valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo
objeto no Termo de Referência“ 27/05/2022 12:59:17

05/05/2022 - 08:48:31 1.055.000,00 (proposta) 40.167.282/0001-30 - DISTRIBUIDORA
NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - Desatendeu o que pede o item 9.1.9. inciso I, Certidão
indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede da licitante. NÃO
ATENDEU; Desatendeu o que pede o item 9.3.5. Os participantes
deverão encaminhar os documentos constante no subitem 9.1.8,
(incisos III, IV V e VI), e no subitem 9.1.9 (inciso I) em nome da
empresa licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da
Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. NÃO APRESENTOU;
Desatendeu o que pede o item 9.1.10. inciso I. NÃO APRESENTOU
ATESTADO DE CAPACIDADE PERTINENTE AO OBJETO LICITADO.
27/05/2022 11:09:02

05/05/2022 - 09:28:26 1.378.000,00 (proposta) 40.972.157/0001-01 - GABIMED
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

Cancelado - Desatendeu o que pede o item 7.2.2, o descumprimento
das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na
desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo
sancionatório contra o licitante. Ocorre que esta comissão solicitou via
DILIGÊNCIA, “Senhor(a) licitante, teria como seu preço chegar no valor
de referência desde edital que é 1.056.000,00 de acordo com o item
9.6. ?” por que a licitante está com a sua proposta no valor de
1.378.000,00 bem acima da realidade desde item, porém não
obtivemos resposta. 27/05/2022 12:01:45

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe
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27/05/2022 - 12:01:45 GABIMED DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

40.972.157/0001-01 Item 0001 - TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL MULTISLICE
DE 16 CANAIS DE ALTA PERFORMANCE.
Tomógrafo computadorizado helicoidal multislice de 16 canais de alta
performance, equipamento para uso geral, multilice, com mínimo 16 cortes
utifizado para gerar imagens de tomografia dos órgãos de pacientes adultos e
pediátricos; com sistema de controle automático do mas para redução de dose.
especificações técnicas gantry: abertura mínima de gantry: 65 cm; faixa de
angulação mínima: +1-30 mecânica ou digital; tempo de corte total (360): 1
segundo ou menor; capacidade para aquisição helical contínua sem interrupção:
mínima 90 segundos; conjunto tubo e gerador: potência do gerador de no mínimo:
24kw ou superior, não sendo permitida nenhuma equivalência; faixa de corrente
do tubo: 13 até 200ma ou maior; faixa mínima de kV do tubo:80 e 130kv;
capacidade térmica do anodo de no mínimo 2.0 MHU, não sendo permitida
nenhuma equivalência; capacidade de esfriamento do tubo de no mínimo 500
KHU/min; comprimento volumétrico: mínimo 120 cm livre de metais; sistema de
aquisição de dados: aquisição multislice de no mínimo 16 (fileiras de detectores)
cortes simultâneos por rotação de 360;
possibilidade de up-grade para reconstrução em 32 cortes; faixa de espessura de
corte de 1 mm ou menor, com cobertura de detector pelo menos 11.0 mm obtidos
com no mínimo 16 cortes simultâneo; campo de visão: variável entre 100 e
430mm; gerenciamento de dose: tecnologia para redução de dose aplicada ao
paciente, possuindo entre outros: recurso
dinâmico de otimização de dose aplicada ao paciente nos planos x, y e z durante a
aquisição com capacidade de modulação de corrente (ma) de acordo com a regido
do corpo a ser examinada; recurso avançado automatizado de reconstrução
iterativa (idose 4, safire, aidr-3D, asir ou similar): console: multi-função contendo 1
monitor LCD colorido de no mínimo 19". teclado mouse; o sistema dever permitir
manipulação filmagem e processamento de imagens previamente armazenadas
duran

Desclassificação: Desatendeu o que pede o item 7.2.2, o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo
da instauração de processo sancionatório contra o licitante. Ocorre que esta comissão solicitou via DILIGÊNCIA, “Senhor(a) licitante, teria como seu preço chegar no valor de
referência desde edital que é 1.056.000,00 de acordo com o item 9.6. ?” por que a licitante está com a sua proposta no valor de 1.378.000,00 bem acima da realidade desde item,
porém não obtivemos resposta.

27/05/2022 - 12:59:17 IMEX MEDICAL COMÉRCIO
E LOCAÇÃO LTDA

12.255.403/0001-60 Item 0001 - TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL MULTISLICE
DE 16 CANAIS DE ALTA PERFORMANCE.
Tomógrafo computadorizado helicoidal multislice de 16 canais de alta
performance, equipamento para uso geral, multilice, com mínimo 16 cortes
utifizado para gerar imagens de tomografia dos órgãos de pacientes adultos e
pediátricos; com sistema de controle automático do mas para redução de dose.
especificações técnicas gantry: abertura mínima de gantry: 65 cm; faixa de
angulação mínima: +1-30 mecânica ou digital; tempo de corte total (360): 1
segundo ou menor; capacidade para aquisição helical contínua sem interrupção:
mínima 90 segundos; conjunto tubo e gerador: potência do gerador de no mínimo:
24kw ou superior, não sendo permitida nenhuma equivalência; faixa de corrente
do tubo: 13 até 200ma ou maior; faixa mínima de kV do tubo:80 e 130kv;
capacidade térmica do anodo de no mínimo 2.0 MHU, não sendo permitida
nenhuma equivalência; capacidade de esfriamento do tubo de no mínimo 500
KHU/min; comprimento volumétrico: mínimo 120 cm livre de metais; sistema de
aquisição de dados: aquisição multislice de no mínimo 16 (fileiras de detectores)
cortes simultâneos por rotação de 360;
possibilidade de up-grade para reconstrução em 32 cortes; faixa de espessura de
corte de 1 mm ou menor, com cobertura de detector pelo menos 11.0 mm obtidos
com no mínimo 16 cortes simultâneo; campo de visão: variável entre 100 e
430mm; gerenciamento de dose: tecnologia para redução de dose aplicada ao
paciente, possuindo entre outros: recurso
dinâmico de otimização de dose aplicada ao paciente nos planos x, y e z durante a
aquisição com capacidade de modulação de corrente (ma) de acordo com a regido
do corpo a ser examinada; recurso avançado automatizado de reconstrução
iterativa (idose 4, safire, aidr-3D, asir ou similar): console: multi-função contendo 1
monitor LCD colorido de no mínimo 19". teclado mouse; o sistema dever permitir
manipulação filmagem e processamento de imagens previamente armazenadas
duran

Desclassificação: Desatendeu o que pede o item 7.2.2, o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo
da instauração de processo sancionatório contra o licitante. Ocorre que esta comissão solicitou via DILIGÊNCIA, “Senhor(a) licitante, teria como seu preço chegar no valor de
referência desde edital que é 1.056.000,00 de acordo com o item 9.6.?” por que a licitante está com a sua proposta no valor de 1.700.000,00 bem acima da realidade desde item,
porém não obtivemos resposta. Acrescenta-se ainda que a desclassificação da licitante IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA, embasa-se no item 7.5. que diz “ Serão
desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo
objeto no Termo de Referência“

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

08/06/2022 - 16:20 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

05/05/2022 - 10:07:22 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes!

05/05/2022 - 10:07:44 Pregoeiro Vamos dá início ao processo.

05/05/2022 - 10:07:52 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

05/05/2022 - 11:35:09 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

05/05/2022 - 11:35:09 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.
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05/05/2022 - 11:35:09 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

05/05/2022 - 11:35:09 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

05/05/2022 - 12:07:56 Pregoeiro senhores licitantes, a sessão ficará suspensa e retornará em 05/05/2022 as 14:30 horas.

05/05/2022 - 14:41:17 Pregoeiro Boa tarde

05/05/2022 - 14:41:39 Pregoeiro Vamos dá continuidade ao processo.

05/05/2022 - 14:42:13 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 14:42:13 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 14:52:15 Sistema O item 0001 foi encerrado.

05/05/2022 - 14:56:45 Sistema O item 0001 teve como arrematante DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 1.055.000,00.

05/05/2022 - 14:56:45 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

05/05/2022 - 14:57:21 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 05/05/2022 às 16:58.

05/05/2022 - 15:16:11 F. DISTRIBUIDORA NIP... Negociação Item 0001: Senhor pregoeiro, informamos que esse é o menor valor ofertado.

05/05/2022 - 17:00:22 Pregoeiro Senhores licitantes, esta comissão informa que o processo será suspenso e retornará em 06/05/2022 as
09:30

06/05/2022 - 09:51:36 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes, vamos dá continuidade ao processo.

06/05/2022 - 10:03:18 Pregoeiro Senhores licitantes, esta comissão informa que estamos enfrentando uma lentidão em nossa internet e com
isso não segura a plataforma. Solicitamos a todos que tenham paciencia.

06/05/2022 - 10:47:51 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:48 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 10:47:51 Sistema Motivo: Diante do exposto no item 7.2. Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação, observando o item 7.2.2.

06/05/2022 - 11:00:57 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

06/05/2022 - 15:14:52 Pregoeiro boa tarde senhores licitantes o processo ficará suspenso e retornará em 09/05/2022 as 10:00

09/05/2022 - 10:00:21 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes, vamos dá continuidade ao processo.

09/05/2022 - 10:38:50 Pregoeiro esta comissão informa que está analisando a documentação de Habilitação da Empresa que teve sua
proposta vencedora após a fase de lances!

09/05/2022 - 11:55:15 Pregoeiro senhores licitantes a sessão ficará suspensa e retornará em 09/05/2022 as 15:00 horas.

09/05/2022 - 15:08:03 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes!

09/05/2022 - 15:09:55 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes!

09/05/2022 - 16:59:10 Pregoeiro Senhores licitantes estamos em constantes quedas de internet e com a impossibilidade de acesso ao
sistema. Logamos pelo celular apenas informá-los.

09/05/2022 - 16:59:57 Pregoeiro Informamos que o processo ficará suspenso e retornará em 10/05/2022 as 10:00

10/05/2022 - 10:47:10 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes.

10/05/2022 - 10:48:43 Pregoeiro Senhores licitantes esta comissão informa que ainda estamos enfrentando quedas de acesso ao sistema.
Fiquem logados!

10/05/2022 - 14:39:32 Pregoeiro Senhores licitantes, esta comissão vem informar que o processo ficará suspenso para análise minuciosa da
comissão junto a assessoria para uma melhor análise das documentações de habilitação. Assim que
tivermos a finalisado a análise, iremos informar via chat o dia da reabertura do certame.

24/05/2022 - 17:22:47 Pregoeiro (Prezados, informo aos senhores e a quem possa interessar, que no dia 27/05/2022 as 10h e 30 min. será
reaberta a sessão pública do pregão n. 014/2022 para continuidade do procedimento.

27/05/2022 - 10:32:34 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes, vamos dá continuidade ao processo.

27/05/2022 - 11:09:02 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi inabilitado no
processo.

27/05/2022 - 11:09:02 Sistema Motivo: Desatendeu o que pede o item 9.1.9. inciso I, Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede da licitante. NÃO ATENDEU;
Desatendeu o que pede o item 9.3.5. Os participantes deverão encaminhar os documentos constante no
subitem 9.1.8, (incisos III, IV V e VI), e no subitem 9.1.9 (inciso I) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. NÃO APRESENTOU; Desatendeu
o que pede o item 9.1.10. inciso I. NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE PERTINENTE AO
OBJETO LICITADO.

27/05/2022 - 11:09:02 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi inabilitado
para o item 0001 pelo pregoeiro.

27/05/2022 - 11:09:02 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante GABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI com lance de R$ 1.378.000,00.

27/05/2022 - 11:20:45 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:41 do dia 27/05/2022.

27/05/2022 - 11:20:45 Sistema Motivo: Senhor(a) licitante, teria como seu preço chegar no valor de referência desde edital que é
1.056.000,00 de acordo com o item 9.6. ?

27/05/2022 - 12:01:45 Sistema O fornecedor GABIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi inabilitado para o
item 0001 pelo pregoeiro.

27/05/2022 - 12:01:45 Sistema Motivo: Desatendeu o que pede o item 7.2.2, o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro
acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o
licitante. Ocorre que esta comissão solicitou via DILIGÊNCIA, “Senhor(a) licitante, teria como seu preço
chegar no valor de referência desde edital que é 1.056.000,00 de acordo com o item 9.6. ?” por que a
licitante está com a sua proposta no valor de 1.378.000,00 bem acima da realidade desde item, porém não
obtivemos resposta.
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27/05/2022 - 12:01:45 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA com lance de R$
1.700.000,00.

27/05/2022 - 12:06:47 Pregoeiro Acrescenta-se ainda que a desclassificação da licitante GABIMED DISTRIBUIDORA, embasa-se no item 7.5.
que diz 1C Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos
quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto no Termo
de Referência 1C

27/05/2022 - 12:09:31 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 27/05/2022.

27/05/2022 - 12:09:31 Sistema Motivo: Senhor(a) licitante, teria como seu preço chegar no valor de referência desde edital que é
1.056.000,00 de acordo com o item 9.6. ?

27/05/2022 - 12:59:17 Sistema O fornecedor IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro
e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

27/05/2022 - 12:59:17 Sistema Motivo: Desatendeu o que pede o item 7.2.2, o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro
acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o
licitante. Ocorre que esta comissão solicitou via DILIGÊNCIA, “Senhor(a) licitante, teria como seu preço
chegar no valor de referência desde edital que é 1.056.000,00 de acordo com o item 9.6.?” por que a licitante
está com a sua proposta no valor de 1.700.000,00 bem acima da realidade desde item, porém não obtivemos
resposta. Acrescenta-se ainda que a desclassificação da licitante IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO
LTDA, embasa-se no item 7.5. que diz “ Serão desclassificadas as propostas que contenham preços
excessivos, assim entendidos quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para
o respectivo objeto no Termo de Referência“

27/05/2022 - 13:13:40 Sistema Foi solicitada uma nova documentação de habilitação para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:12 do
dia 08/06/2022.

27/05/2022 - 13:31:17 F. GABIMED DISTRIBUI... Documentação Item 0001: Saudações. Ilustrissima Comissão de Licitação, Senhor Pregoeiro, uma vez que
não houve propostas válidas para este processo, visto que Vossa Senhoria inablitou as licitantes com
documentos validos sem ao menos abrir prazo para recurso. Não estamos de acordo com o julgamento,
muito menos com a solicitação de novos documentos de habilitação. Ressalto que temos comprovações
plausiveis que comprovam o preço ofertado em nossa proposta. Pedimos que nos encaminhe a
comprovação de preços utilizados como referencia para o item em questão.

27/05/2022 - 17:18:38 Pregoeiro Sr. representante da empresa F GABIMED DISTRIBUIDORA, conforme registrado em ata, foi aberto
diligencia para que esta empresa adequasse o preço de acordo com a referencia disposta no edital e seus
anexos, no entanto, exaurido o tempo disponibilizado, esta empresa não se manifestou, e conforme dispoe o
subitem 7.5 do edital os preços não poderão está superiores ao preço da referencia, e verificando o preço
proposta por esta empresa constatou-se o valor R$ 1.378.00,00, e o valor de referencia constante no edital é
de R$ 1.056.000,00. Ressalta-se que a fase recursal somente será disponibilizada após conclusão da fase
de diligencia, e declaração de vencedor definitivo do certame, que no caso, ainda não ocorreu.

08/06/2022 - 16:00:01 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes, diante do não atendimento as exigências editalícias e mediante diligências
solicitada por este Pregoeiro e não atendidas, o porcesso fracassará.

08/06/2022 - 16:00:27 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 08/06/2022 às 16:20.

08/06/2022 - 16:47:14 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Keydson Francisco Morais Meireles

Pregoeiro

COSME SOUSA FERREIRA

Apoio

Katia Vidinho dos Santos

Apoio

SIMONE BENTES DE LIRA

Apoio
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