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Ata de abertura dos Envelopes contendo Documentação, Propostas de Preços e 
Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 24/2014-CISAMUSEP. 

 
Aos 07 (sete) dias do mês de novembro de 2014, às 09h00, na sala de Licitações 

do CISAMUSEP, na presença da Srª. Presidente da Comissão foi instalada a presente 

sessão de abertura dos envelopes de proposta comercial e documentação, referente ao 

Processo nº 24/2014 - CISAMUSEP, que tem por objeto a seleção das melhores propostas 

para a contratação de empresas para o fornecimento de Equipamentos Oftalmológicos e 

Equipamento Hospitalar para o CISAMUSEP, devidamente autorizado pelos ditames da LF 

nº 8.666/93. Abertos os trabalhos, a Comissão atestou a apresentação de protocolo de 

recebimento da documentação, exigida pelo edital, dos proponentes, representados pelas 

empresas: CNPJ: 05.922.811/0001-63- MAGNA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA – EPP, representada por HEDISON 

APARECIDO DOS SANTOS JR., portador do CPF nº 070.250.679-62; CNPJ: 

08.443.089/0001-72 – ASAP INDÚSTRIA MÉDICA LTDA, representada por RENATO 

BEATO, portador de CPF nº 053.528.368-78; CNPJ: 51.961.258/0001-95 – CARDIO 

SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA., representada por FELIPE DANIEL 

ANGELI ZANUTTO, portador de CPF nº 009.417.809-70 e CNPJ: 52.655.925/0001-74, 

HOUSE OF VISION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, representada por SÉRGIO 

ANTONIO DA CUNHA, portador de CPF nº 142.268.088-60. Ato contínuo, após verificação 

do número suficiente de participantes, deu-se a abertura dos Envelopes nº 01 contendo as 

propostas de preços, as quais foram conferidas e rubricadas pela Comissão e prepostos 

presentes. Após a análise da documentação constante no Envelope nº 01 a Pregoeira 

indagou aos representantes sobre eventuais observações a constar em ata, havendo as 

manifestações no seguinte sentido: a empresa ASAP INDÚSTRIA MÉDICA LTDA arguiu 

referente a falta de autenticação nas Autorizações para Suporte Técnico referente às 

empresas WelchAllyn e Medstar apresentadas pela empresa HOUSE OF VISION 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Com relação ao item 5 a empresa MAGNA 

MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA – 

EPP apresentou o equipamento da empresa Topcon e apresentou Registro na Anvisa de 

uma outra marca. Quanto ao contrato de assistência técnica apresentado pela referida 

empresa não é do fabricante ou importadora do equipamento, conforme exigido no item 

10.4. Em autodefesa argumentou que com relação aos itens 6, 7 e 10 a proposta de preço 

menciona que estão inclusos os custos com manutenção e assistência técnica durante a 

garantia, uma vez que são os importadores e detentores do registro. A empresa HOUSE OF 

VISION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA arguiu que as empresas ASAP 

INDÚSTRIA MÉDICA LTDA e MAGNA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA – EPP não apresentaram os catálogos 

originais conforme exigido no item 10.2 do Edital. Quanto à carta de comercialização 

apresentada pela empresa ASAP INDÚSTRIA MÉDICA LTDA referente ao Item nº 1, não 

apresenta informações quanto a assistência técnica, conforme item 10.4. Ainda, com 

relação à empresa MAGNA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS 

MÉDICOS HOSPITALARES LTDA – EPP não apresentou contrato ou declaração de 

comercialização/assistência técnica fornecida pelo fabricante ou importador do equipamento 

(item 10.4 do Edital). Por fim, arguiu que a referida empresa apresentou xerox dos catálogos 

ao invés dos catálogos originais, de acordo com o item 10.2 do Edital. 
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A Pregoeira decidiu suspender os trabalhos para análise dos Manuais Técnicos 

e Catálogos dos equipamentos apresentados, conforme exigência dos itens 10.1 e 10.2 do 

Edital para análise das especificações técnicas pela equipe do CISAMUSEP. Fica 

consignado que a continuação dos trabalhos, se dará no dia 07 de novembro de 2014, às 

15h, na sala de Licitações do CISAMUSEP. As empresas presentes, com a assinatura da 

Ata dão-se por intimadas da próxima sessão. O envelope 02 (Habilitação) das empresas 

licitantes permanecerão lacrados, aguardando a sessão pública para sua abertura. Nada 

mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 11h15min. A Sra. Pregoeira declarou 

encerrados os trabalhos.  
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