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ATA Nº 02 DE JULGAMENTO DA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO EDITAL Nº 001/2019 

 

Objeto: Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Atenção 

Especializada em Saúde, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde, conforme 

Objeto do Convênio nº 869655/2018. 

 

No dia 11 de Julho de 2019, conforme publicação de edital de Cotação Prévia de Preço Tipo 

Menor Preço e Técnica nº 001/2019 no âmbito do Convênio nº 869655/2018, analisando e 

julgando as propostas encaminhadas pelas empresas participantes, laudo técnico emitido pela 

Engenharia Clínica, Ata nº 01 de Julgamento e o Recurso Administrativo interposto pela 

empresa VMI, apresentamos novo parecer técnico e resultado do certame: 

 APARELHO DE RAIO-X Fixo Analógico (uma unidade): A proposta de menor valor foi 

da empresa LOTUS e não atende ao Edital por não estar de acordo no quesito faixa de mA, 

faixa de tempo de exposição, faixa de mAs, entre outros. O segundo menor preço foi 

apresentado pela empresa KONICA MINOLTA e não atende ao Edital (faixa de mAs, faixa de 

mA, faixa de tempo de exposição). O terceiro menor valor foi apresentado pela empresa IMEX 

e não atende ao Edital (faixa de mA, faixa de tempo de exposição, faixa de mAs). A quarta 

melhor proposta foi apresentada pela empresa GE e não atende as especificações técnicas 

(estativa porta tubo do tipo telescópico). A quarta melhor oferta foi da empresa VMI e 

também não atende as especificações (faixa de corrente radiográfica). As empresas CDK e 

SHIMADZU enviaram propostas após o prazo estipulado para recebimentos. 

Não havendo mais participantes habilitados para avaliação e sem declarar vencedor, demos 
por encerrada esta presenta Cotação de preços como DESERTA, devendo ser realizada nova 
cotação de preços. 
 

O resultado será divulgado e afixado no mural da entidade na Rua Hermann Weege, 2727 

Pomerode/SC, e no site www.hmrt.com.br, estipulando a quem possa interessar, prazo de 

vinte quatro horas, a partir da publicação, para manifesto por escrito da decisão aqui 

proferida. 

 

Nada mais havendo, eu Juliano Francisco Bohn, Analista Financeiro do Hospital e Maternidade 

Rio do Testo lavro a presente Ata, abaixo assinado pela Comissão de Licitação. 

 

Pomerode/SC, 11 de Julho de 2019 
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