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Ata de abertura da Segunda Sessão do Pregão Presencial nº 24/2014-CISAMUSEP. 

 
Aos 07 (sete) dias do mês de novembro de 2014, às 15h, na sala de Licitações 

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

sessão do 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, após análise da documentação que 

apresentou a Proposta de Preços (Envelope nº 1) a Comissão decidiu pela desclassificação 

da empresa Magna Médica Comércio e Serviços de Produtos Médico Hospitalares 

LTDA – EPP do certame diante da não apresentação de contrato celebrado entre a 

empresa autorizada pelo fabricante ou a importadora de equipamentos para prestação de 

serviço ou declaração de autorização para comercialização e dados da assistência técnica, 

conforme exigido no item 10.4 do Edital. Quanto a empresa ASAP INDÚSTRIA MÉDICA 

LTDA decidiu-se pela desclassificação da empresa com relação ao item nº 4, uma vez que o 

valor apresentado na proposta de preço é maior que o constante no Edital. Ainda, 

desclassificá-la dos demais itens, pois deixou de apresentar os manuais dos equipamentos 

exigidos no item 10.3, os catálogos originais exigidos no item 10.2 e os dados da 

Assistência Técnica Autorizada, conforme exigido no item 10.4 do Edital. Desclassificar a 

empresa HOUSE OF VISION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA dos itens 02, 03, 

06, 07, 08, 09 e 10 devido a proposta de preços apresentada possuir valor maior que o 

previsto em Edital, bem como desclassifica-la do item 5, uma vez que, o item cotado está 

em desacordo com o Edital. Relacionado ao argumento apresentado pela empresa ASAP 

INDÚSTRIA MÉDICA LTDA quanto a não aceitação dos documentos da licitante HOUSE 

OF VISION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA devido a falta de autenticação nas 

Autorizações para suporte técnico referente as empresas WelchAllyn e Medstar a Pregoeira 

e Equipe de Apoio decidiram pela aceitação dos referidos documentos por entender que a 

exigência de autenticação dos documentos aplica-se aos documentos listados no item 12 e 

seus subitens (Documentos da Habilitação). Ato contínuo, após o julgamento da 

documentação apresentada no Envelope nº 01, restaram classificadas as Empresas HOUSE 

OF VISION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA para o item nº 01 e a empresa 

CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA para o item nº 11. Examinadas as 

propostas de preços e de acordo com o Edital seguiu-se a seguinte Classificação HOUSE 

OF VISION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA com o valor total de R$ 26.500,00 

(vinte e seis mil e quinhentos reais) e CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL 

LTDA com o valor total de R$ 39.150,00 (trinta e nove mil, cento e cinquenta reais).  
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Procedendo-se a abertura dos Envelopes nº 02 com a documentação de cada 

proponente, as quais foram conferidas e rubricadas pela Comissão e pelos representantes das 

proponentes. Examinada a documentação, a Comissão julgou habilitadas as empresas HOUSE 

OF VISION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e CARDIO SISTEMAS 

COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. Os itens nº 1 e 11 foram adjudicados, e os demais 

itens restaram fracassados. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente. Não houve 

manifestação de intenção de recorrer dos licitantes presentes. Ata que vai assinada pela Sra. 

Pregoeira, Equipe de Apoio e Licitantes presentes. A Sra. Pregoeira declarou encerrados os 

trabalhos. Todos os lances foram registrados conforme histórico em anexo. 

 

 
 

COMISSÃO: 

 
 
RAFAELA KOGA PETRULIO 
Pregoeira 

 
 
CAROLINE JURAZEQUI DE OLIVEIRA 
Membro 
 

 

GUSTAVO SENA MARTINS 
Membro 
 
 
LAIS CRISTINE PILGER  
Membro 
 

 

PARTICIPANTES: 
 
 
 
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. 
 
 
 
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. 


