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ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO 
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 196/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021 

 

Aos trinta dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da prefeitura 

municipal de Serafina Corrêa, situada na av. 25 de julho, nº 202, centro, reuniram-se a partir 

das 09h a Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela portaria nº 267, de 17 de fevereiro 

de 2021 para avaliar os recursos administrativos interpostos pelas empresas: VMI 

Tecnologias LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.659.246/0001-03, estabelecida na Rua 

Prefeito Eliseu Alves da Silva, nº 400, Distrito Industrial G. A. de Oliveira, na cidade de Lagoa 

Santa/MG e Univen Healthcare S/A, inscrita no CNPJ sob nº 09.420.486/0001-91, 

estabelecida na Rua Albatroz, nº 305, Cidade Universitária Pedra Branca, na cidade 

Palhoça/SC, ambos recebidos via correio eletrônico em 22/12/201 e contrarrazões 

apresentada pela empresa Konica Minolta Healthacare do Brasil e Indústria de 

Equipamentos Médicos LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 71.256.283/0001-85, estabelecida 

na Rua Star, nº 420, Jardim Canadá na cidade de Nova Lima/MG, recebida via correio 

eletrônico em 27/12/2021 referente ao Edital de Licitação n° 196/2021 – Pregão Presencial n° 

055/2021. As razões dos recursos e contrarrazões foram recebidas e de imediato foram feitas 

diligências para avaliação, reconhecendo a tempestividade. Conforme ata da sessão pública 

do dia dezessete de dezembro do corrente ano, as empresas recorrentes manifestaram 

interesse na interposição do recurso motivados pela presunção de que o equipamento 

ofertado pela empresa declarada vencedora não atendia as especificações editalícias. Ainda, 

a empresa VMI Tecnologias LTDA manifesta-se acerca da desclassificação da sua proposta 

assim como o erro material na ata de sessão, apontando que na referida ata não consta os 

motivos de sua desclassificação. Vamos aos fatos: na data da realização do certame 

participaram as empresas supracitadas com seus respectivos representantes e a empresa 

IMP Equipamentos Médicos LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.625.395/0001-71, estabelecida 

na Rua Engenheiro Ubatuba de Faria, nº 83, Bairro Sarandi, na cidade de Porto Alegre/RS no 

ato sem representante presente em sessão. Na sequência das etapas, após a fase de 

credenciamento foram abertos os envelopes de propostas, onde, de imediato, foi verificado 

que a proposta da empresa IMP  Equipamentos Médicos LTDA não atendia o exigido, pois a 

mesma cotou apenas um item, portanto fora desclassificada. Em análise a proposta da 

empresa VMI Tecnologias LTDA verificou-se que não foi ofertado o monitor curvo como 

solicitado, o painel digitalizador possui dimensões divergentes do exigido além de que a 
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impressora não contempla o rendimento mínimo de 100 filmes por hora no tamanho 35x43 

cm. Mediante a isso, foi realizado diligência telefônica com a servidora Sra. Cristiane 

Madalosso, efetiva da Secretaria solicitante, a qual a mesma informou que o equipamento 

ofertado não atenderia as necessidades da Secretaria. Portanto, pelos motivos expostos a 

proposta foi desclassificada, que por uma falha da comissão não foi constado na ata de 

sessão, mas em diálogo, na data do certame, o Sr. Jorge Francisco Pereira dos Santos foi 

informado dos apontamentos e os motivos da sua desclassificação. Dessa forma passou-se 

a etapa de lances com apenas duas empresas, na qual após disputa sagrou-se vencedora a 

empresa Konica Minolta Healthacare do Brasil e Indústria de Equipamentos Médicos LTDA. 

Haja vista que os recursos referentes a empresa são motivados pela ausência da 

discriminação que o monitor ofertado é curvo, dúvida que foi sanada na própria sessão. Por 

conseguinte passou-se para análise dos recursos e contrarrazões, foram realizadas 

diligências acerca dos fundamentos elencados, verificando com a Secretaria de Saúde o 

cumprimento dos requisitos exigidos no instrumento Convocatório, além de consulta com 

equipe técnica, e ainda, solicitação de esclarecimentos com a empresa vencedora, sendo 

comprovado que a empresa declarada vencedora cumpre todos requisitos exigidos no Edital 

de Licitação nº 196/2021. Isto posto, a Pregoeira e Equipe de Apoio, decidem pela 

IMPROCEDÊNCIA dos recursos interpostos pelas empresas VMI Tecnologias LTDA e Univen 

Healthcare S/A. Diante do exposto, o processo será encaminhado à autoridade superior para 

homologação e adjudicação. Intime-se os interessados da decisão. 

 

 

 

Michelle Veiga 
Pregoeira 

 

André Suder 
Equipe de Apoio 
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Após análise realizada pela pregoeira e equipe de apoio, julgo IMPROCEDENTE os 

recursos interpostos pelas empresas VMI Tecnologias LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 

02.659.246/0001-03, estabelecida na Rua Prefeito Eliseu Alves da Silva, nº 400, Distrito Industrial 

G. A. de Oliveira, na cidade de Lagoa Santa/MG e Univen Healthcare S/A, inscrita no CNPJ sob 

nº 09.420.486/0001-91, estabelecida na Rua Albatroz, nº 305, Cidade Universitária Pedra Branca, 

na cidade Palhoça/SC, e para tanto invoco os mesmos fundamentos da pregoeira e equipe de 

apoio na referida análise. 

 

 

 

 

  

Serafina Corrêa, 30 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal  


