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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019 

 

Aos 19 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 12:30 horas, na sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio devidamente constituída pela Sra. Prefeita, 
na forma da Portaria n. 074/2019, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019, cujo 
objeto é a aquisição de ultrassom diagnóstico sem aplicação transesofágica para equipar a 
Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) Padre Dionísio do Município de Córrego Fundo 
(atendimento à Proposta de E.P. nº 12005.741000/1180-11). Mostraram interesse em participar do 
referido certame, apresentando-se para credenciamento no horário indicado as seguintes empresas: 
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 58.295.213/0021-11, com sede 
administrativa à Rua Otto Salgado, nº 250, Prédio Varginha B2 – Parte B, Distrito Industrial Cláudio 
Galvão Nogueira, na cidade de Varginha/MG, CEP: 37066-440. Neste ato, representada por Regis 
Libeck Ernesto Coelho, pessoa física inscrita no CPF: 794.948.546-91, residente e domiciliado à Rua 
Indianápolis, 140, Bairro Vila Paiva, Varginha-MG, CEP: 37-018-090. Sendo o telefone da empresa 
(34) 3214-0906/(35) 9 9889-7164 e e-mail: cotacao@stankhelp.com.br/regis@stankhelp.com.br. 
MINDRAY DO BRASIL – COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., 
pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 09.058.456/0001-87, com sede administrativa à Av. Pompéia, nº 634, 
Cj 406, Vila Pompéia, na cidade de São Paulo/SP, CEP: 05022-000. Neste ato, representada por 
Henrique de Rezende Barbosa Carvalho, pessoa física inscrita no CPF: 989.007.736-15, residente e 
domiciliado à Rua Califórnia, 900, apto 101, Bairro Sion, na cidade de Belo Horizonte, CEP: 30315-500. 
Sendo o telefone da empresa (11) 3124-8026 e e-mail: 
patricia.silva@mindray.com/henrique@embryodobrasil.com.br. ALFA MED SISTEMS MÉDICOS LTDA, 
pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 11.405.384/0001-49, com sede administrativa à Rua Hum, nº 80, 
Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira, na cidade de Lagoa Santa/MG, CEP: 33.400-000. 
Neste ato, representada por Murilo Soares Mota, pessoa física inscrita no CPF: 082.090.676-05, 
residente e domiciliado à Rua Lázaro Barbosa da Silva, nº 140, Bairro Altos dos Caiçaras, na cidade de 
Patos de Minas/MG. Sendo o telefone da empresa (31) 3681-6388 e e-mail: 
atendimento@alfamed.com.br. BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica inscrita 
no CNPJ: 10.515.403/0001-27, com sede administrativa à Av. Piraiba, nº 296 – Sala 4, Centro Comercial 
Jubran, na cidade de Barueri/SP, CEP: 06.460-121. Neste ato, representada por Anselmo Magalhães 
Andrade, pessoa física inscrita no CPF: 013.313.956-58, residente e domiciliado à Rua Idalina Dornas, 
nº 169, apto 201, Bairro Universitário, na cidade de Itaúna/MG. Sendo o telefone da empresa: (11) 
3078.2522 e e-mail: anselmomgl@gmail.com. Enviou correspondência com os envelopes de 
credenciamento, proposta de preços e habilitação a empresa: CARLOS EDUARDO MAIA 
EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 14.278.789/0001-51, 
com sede administrativa à Rua Flávio Régis do Nascimento, nº 13, bairro Jardim Andaraí, na cidade de 
São Paulo/SP, CEP: 02.166-050. Neste ato, representada por Edneia Estevam Gomes, pessoa física 
inscrita no CPF: 282.086.968-89, residente e domiciliada à Avenida Edgar Ruzzant, nº 1081 – casa 03, 
Bairro Jardim Brasil, na cidade de São Paulo/SP. Sendo o telefone da empresa (11) 2631-9023 / 2207-
1997. A licitante CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR EPP comprovou 
a qualidade de ME/EPP nesta fase, portanto, usufruirá dos benefícios da Lei Complementar 123/06. 
Terminado o credenciamento foi recebido o envelope 02 (proposta comercial) e 03 (habilitação). Em 
seguida passou-se à abertura do envelope 02 referente à Proposta Comercial. Após análise verificou-se 
que as propostas licitantes: ALFA MED SISTEMS MÉDICOS LTDA, BRAZIL 3 BUSINESS 
PARTICIPAÇÕES LTDA, MINDRAY DO BRASIL – COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA e PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA atenderam às exigências 
estipuladas no edital. A proposta da licitante CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MÉDICO 
HOSPITALAR EPP, no entanto, foi desclassificada por não atender à especificação do edital, quanto a 
possuir “no mínimo 04 portas ativas para transdutores”. Conforme ilustra a imagem do catálogo 
apresentado, e ainda, conforme proposta escrita da licitante, o equipamento possui apenas “3 portas de 
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sondas ativas”. Ato contínuo, iniciou-se a etapa de cadastramento das propostas. Passando, assim, à 
etapa de lances verbais. Encerrada a fase de lances verbais, a licitante ALFA MED SISTEMS MÉDICOS 
LTDA foi declarada vencedora prévia, conforme descrição no relatório denominado “Fornecedores 
Vencedores”, composto de 01 (uma) página anexa, que integra a presente ata. Em análise ao último 
lance/preço apresentado e o termo de referência, constatou-se que o último lance apresentado na 
sessão, para cada item, encontra-se dentro do preço que vem sendo praticado no mercado, bem como 
está abaixo do teto máximo de preço, atendendo ao exigido para o certame. Em seguida passou-se à 
abertura do envelope 03 (habilitação) e após minuciosa análise da documentação, constatou-se que a 
documentação apresentada pela licitante ALFA MED SISTEMS MÉDICOS LTDA estava em pleno 
acordo com o Edital, portanto, foi declarada habilitada. Nesse momento, a licitante MINDRAY DO 
BRASIL – COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA manifestou interesse 
em recorrer da decisão do Pregoeiro que declarou classificada a proposta da concorrente ALFA MED 
SISTEMS MÉDICOS LTDA, motivando sua intenção da seguinte forma: “o produto da vencedora não 
atende à especificação do edital quanto ao aspecto “Possibilidade futura para uso de transdutores 
setoriais pediátricos e neonatais””. Ressalta-se que a autenticidade das certidões digitais será conferida 
imediatamente após o encerramento da sessão. Visando cumprir a publicidade, cópia desta ata será 
publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Córrego Fundo, bem como será disponibilizada a 
todos que a solicitarem. Diante do disposto no inciso XVIII do art. 4º da Lei Federal 10.520/02, 
considerando a manifestação da licitante MINDRAY DO BRASIL – COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA sobre a intenção de recorrer da decisão, o Pregoeiro delibera por 
não adjudicar o objeto/itens ao licitante vencedor, concedendo prazo de 03 (três) dias para apresentação 
das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. Pautando-se pelo 
princípio da celeridade, as licitantes serão intimadas de quaisquer decisões pelos e-mails supracitados. 
Em nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que após 
lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. 
 

_________________________ 
Romário José da Costa 

Pregoeiro 
 

_________________________ 
Aureci Cristina de Faria Borges 

Membro 
 

_________________________ 
Kellen Kariny e Silva  

Membro 
 

_________________________ 
Juliana Costa Khouri 

Membro

REPRESENTANTE DAS LICITANTES: 

 
_____________________________ 
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 

CNPJ 58.295.213/0021-11 
Regis Libeck Ernesto Coelho 

CPF: 794.948.546-91 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
MINDRAY DO BRASIL – COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

MÉDICOS LTDA 
CNPJ: 09.058.456/0001-87 

Henrique de Rezende Barbosa Carvalho 
CPF: 989.007.736-15 
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_____________________________ 

ALFA MED SISTEMS MÉDICOS LTDA 
CNPJ: 11.405.384/0001-49 

Murilo Soares Mota 
CPF: 082.090.676-05 

 
 

 
_____________________________ 

BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA 
CNPJ: 10.515.403/0001-27 

Anselmo Magalhães Andrade 
CPF: 013.313.956-58 

 

_____________________________ 
CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR EPP 

(Credenciamento, proposta e habilitação pelos Correios) 
CNPJ: 14.278.789/0001-51 

Edneia Estevam Gomes 
CPF: 282.086.968-89 


