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ATA DE ABERTURA

Às 13:00 do dia 02 de dezembro de 2019, na sala de reunião da Comissão Municipal de Licitação, 
localizada na Rua Zildio Moschen, 22 , Centro, Vargem Alta/ES, reuniu-se a Equipe de Pregão 
composta dos servidores SÂMELA NASCIMENTO GOMES  -  Pregoeira e Equipe  de apoio:  
RODRIGO ZANEZI, LEONICE BARBARA FAVERO E FÁBIO FERREIRA SANT'ANNA, para abertura e 
julgamento do Pregão Presencial nº 000077/2019, referente ao Processo nº 002869/2019, 
conforme dispõe a Lei nº 10.520/02, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RX, 
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações constantes do 
referido Pregão e anexos. Publicado ato convocatório no Diário Oficial do Estado e afixado no 
quadro de avisos da Prefeitura, local de acesso ao público. Inicialmente, em conformidade com 
as disposições no Edital, a Pregoeira abriu a sessão pública, tendo como participantes as 
seguintes Empresas que apresentaram seus credenciamentos: KONICA MINOLTA HEALTHCARE 

DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA e VMI TECNOLOGIAS LTDA todas 

devidamente representadas com procuração e apresentando os documentos necessários para 

obtenção dos tratamentos previstos na Lei Complementar nº 123/2006.  Após analisados e 
rubricados, os credenciamentos foram colocados a disposição dos licitantes para vistas e 
rubricas. A seguir as empresas, apresentaram os envelopes exigidos devidamente lacrados e 
rubricados pelos participantes.  Após foram abertos os envelopes nº 01 - Proposta Comercial, em 
seguida colocado à disposição dos licitantes e demais presentes para vistas e rubricas nos 
mesmos, procedendo posteriormente o registro dos preços apresentados pelos respectivos 
licitantes. A única proposta classificada foi da empresa VMI TECNOLOGIAS LTDA, tendo em vista 
que foi levantado questionamento da outra empresa concorrente, sendo assim a empresa 
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA foi 
desclassificada por não atender o descritivo do edital, uma vez que no edital pede que a coluna 
porta tubo - Braço Telescópio seja de 30 cm e o produto apresentado pela Konica não tem esse 
braço exigido no edital, sendo a mesma desclassificada conforme o Item 7.12 do Edital, dando 
prosseguimento no certame, a proposta classificada foi convocada para apresentação de lance, 
de acordo com a lei nº 10.520/2002. Após essa fase, foi iniciada a fase competitiva, sendo 
apresentado o lance registrado no histórico que, ao final da sessão produziu o seguinte 
resultado: Lote 1 Propostas Registradas: VMI TECNOLOGIAS LTDA valor R$ 112.600,00 (cento e 
doze mil seiscentos reais). Lote 1 Rodada 1: VMI TECNOLOGIAS LTDA lance R$ 112.000,0000 
(cento e doze mil reais). Sagraram-se vencedor em seu respectivos Item a empresa: VMI 

TECNOLOGIAS LTDA no item 1 no valor de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) no valor total 
de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais). Após, abertos os envelopes nº 02 - Habilitação, 
contendo a documentação da empresa vencedora, verificou-se sua habilitação, 

1 / 1



Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

ATA

Licitação Pregão Presencial Nº 000077/2019 - 02/12/2019 - Processo Nº 002869/2019

Responsável SAMELA NASCIMENTO GOMES

Data 02/12/2019

Tipo ABERTURA.

ato continuo, sendo o mesmo analisados e rubricados pelos licitantes e demais presentes. A 
Pregoeira adjudicou o lote a empresa vencedora, conforme descrição acima e concedeu a 
palavra ao representante presente, quando o representante da empresa KONICA MINOLTA 
HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA manifestou o interesse 
em interpor recurso alegando sucintamente que "o deslocamento de 30 cm do braço telescópio 

tal como questionado pelo concorrente não afeta o bom uso do equipamento e nem mesmo os 

resultados dos exames pois se assim não fora a ANVISA não expediria o nosso registro e nem 

teríamos as boas práticas de fabricação." Conforme o item 10.1 do Edital "sendo concedido o 
prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes 
desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente ficando todos os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias úteis, que finda em 
05/12/2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada 
pela Pregoeira, Equipe de Apoio e Licitantes presentes.

             Vargem Alta/ES, 02 de dezembro de 2019.

Sâmela Nascimento Gomes: _________________________

Rodrigo Zanezi: ___________________________

Leonice Bárbara Fávero: ___________________________

Fabio Ferreira Sant'Anna:____________________________

________________________________________
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUS. DE EQUIP. MEDICOS LTDA

Athos Soares Sather (munido de procuração)

________________________________________
VMI TECNOLOGIAS LTDA

Juliano Pereira Carloto (munido de procuração)
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