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ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

1

Dala:0111112O18

Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Filtros aolicados ao relatório

Número do processo: 0003183/2018
Número do processo:
Solicitação:

00031 83/201

I

Número único: 89{.3NS.2P9'34
Número do protocolo: 7321

211 - REQUERIMENTO

Número do documento:
Requerente:

CPF/CNPJ do requerente:

16790 - R & D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

CPF/CNPJ do beneÍiciário:

Beneficiário:
Endereço:

0'1.21 2.7 89 10001 -07

- 05358-090
Bairro:

Complemento:

MunicÍpio: Sáo Paulo - SP

Condomínio:

Loteamento:

Celular:

Telefone:

(1

Fax:

1) 3522-3558

Notificado por: Nâo notificar

E-mail:
Local da protocolização: 100.099.000 - PROTOCOLO

atual:
Org. de destino:
Protocolado por:
Situação:
Protocolado em:
Súmula:

1Oo.oo3.0o0 - LICITAÇÃO E COMPRAS

Observação:

Referente ao pregão de n'032/20"18

Localização

'100.003.000 - LICITAÇÃO E COMPRAS

Atualmente com: Maria Gorete Cassiano dos Santos

Rafaéla Letícia da Silva Prado

analisado
0111112018 14:23

Em trâmito: Não

Náo

Previsto para:

Procedência:

lnterna

Prioridade: Normal

ConcluÍdo em:

Processo administrativo conforme segue em anexos

da

Prado

po0

& D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
(Requerente)

Horu'. 14'.23i18
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MEDIQ
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R&D[+ed(EqupamentoseServ(osBp«ializados

ftPJ:01.212.78910001-07

. lL ll4ó8.051.51.13

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO.

ATT.: ILUSTNíSSII"lO SENHOR PREGOEIRO OFICIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N" 2OO4l2018

pREcÃo (PRESENCIAL) N" 032/2018
EDITAL N" 048/201

ESPECIALTZADOS LTDA, estabelecida à Rua Giulio
Romano, 188 CEP:05358-090 Cidade: São Paulo UF: SP, inscrita no CNPJ. sob n" 07.212.7891000107, e lnscrição estadual n" 278.163.442.174, neste ato, representada por seu REPRESENTANTE 5R.
Diego Roberto de Carvalho, portador da Carteira de ldentidade no M.718.7O7-7 e CPF
n'230.ó90.ó48-33, vem, respeitosamente, perante a ilustre presença de Vossa Excelência, dentro
do prazo legal do Edital em epígrafe, apresentar o RECURSO em Ata da Reuníão de Licítação
realizada em 29 / tO / 2018.

R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERV!ÇOS

I

-

OBJETIVO DESTE RECURSO

o

presente PREGÂO PRESENC'ÁL tipo MENOR PREÇO por ITEM, AQU's'ÇÂO DE EQU'PAMENTOS
MÉDlcos-coNVÉN,o M,N,sTÉR,o DA iAÚDE e de acordo com as demois condições constantes
neste Edital e seus demais Anexos. ConformeTermo de Referêncio do editol em epígrafe.

II

-

DA TEMPESTIVIDADE

lnicialmente, cabe demonstrar a tempestividade do presente Recurso.
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- Do ocoRR,Do

Após a sessâo de disputo do PREGÂO PRESENC,AL N" 032/2018 ocorrida na prédio Sede da
Prefeituro,localizadanoRuaCel.)oãoFrancodeCamargo, s0 - Centro - Jombeiro - CEP 72.270oo0, o Pregoeiro verificou a aceitobilidode, bem como o otendimento das propostos às
específtcações técnicas do Ed'ital', posteriormente as propostas foram rubrícodas e encaminhadas
aos licitantes participantes, a empreso MOR,MED COMERC,AL E,REI, orrematou o item 27
(oxíMETRo DE Purso) do editat.
oX,METRO DE PUL5O PORIÁTIL COM SEN5OR DESPO2 LPO: pORTÁTt @r rAÃq, SENSOR DE SpO2, TEtÁ IOUCH
scREEN, AláRMEs soNoRo s,
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APRESENTADAS

Morimed, Sense 10 da marca: Alfamed. NÃO atende o quesito
quanto a otclÓsTlco pREcocE DE cARDtoPATtR COUCÊtrllTA (TESTE DO CORAÇÃOZ|NUO)
O modelo ofertado pela empresa

constatação pode ser

A

averiguada no

http://www.alfamed.com/sense10 oximetro de pulso.html

o site do fabricante:
, o aparelho não diagnóstica

precocemente a cardiopatia congênita, a função desejada no TERMO DE REFERÊNCIA anexo ll do
edital.

Em sendo necessária a comprovação de todas as características técnícas do equipamento
ofertado, conforme item 5.3.7, a omissão de referida característica, seria motivo para sua
desclassificação, na medida em que na falta de informaçóes de comprovação ao total atendimento
ao descritivo, induzindo a administração â erro.

Referida indução a erro, ocorreu devido a declaração constante na proposta de que os produtos
ofertados atendem todas as especificações exigidas no Anexo ll, culminado com a omissão de
dados oficiais do catálogo do fabricante.
Do desatendimento ao item 5.3.7 do Edihf do Fregão ú32/frt8, que os produtos ofurtados
atendem todas as especificações exigidas no Anexo ll - Termo de Referência. Este item deixou

de ser observado pela empresa Morimed na medida em que não ficou comprovada todas
características do produto cotado.

as

Assim, as empresas que partiei'param do ceÉarne ofurtando o equipamento Oxínretro de pulso,
deveria necessariamente, com a proposta e catálogo do equipamento, apresentar declaração do
fabricante, na medida em que não foi possível a comprovação das características técnicas
obrígatórias por meio de catálogos e documentos extraídos da internet.
Cabe salientar qüe c mencionado guesito é ex,tremamente inrportante para paeientes neonatais e
infantis, tanto que o próprío Ministério da Saúde, através de normatizaçáo, obriga todas os

estabelecimentos de saúde a efetuarem o referido teste, imediatamente após o nascimento, de
todas as crianças, sem exceção. Certamente essa obrigatoriedade foi levada em consideração ao
ser exigido no Edital. Reforçamos que se está mencionado no Edital, deve conter.
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-

PEDIDO

Diante do exposto, a R&D MED,Q EQUIPAMENTOS E SERWÇOS ESPECIALTZADOS tfDA no certame
pelas rczões expostas neste Recurso, solícite a descícssíficaçõo de ernprese Moi.ínred; e se+rdo
assím; analisada a aceitabilidade a proposta do proponente subsequente ao item 27.
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Requer-se que faça subir este Recurso Administrativo, informando devidamente à autoridade
superior, em conformidade com o § 4'do Art. 109 da Lei n" 8.666/93.

5ão Paulo, 31de Outubro de 2018.

TERMOS EM QUE
P. DEFERIMENTO

(
R&D

E SERVIçOS ESPECTAUZADOS

rTDA - EPP

DIEGO ROBERTO DE CARVALHO
RepreseÍÉantelrocu rador
RG No
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PREFÉITURA IúUT'IICIPÂL D§ JAMEEIRO
- c[p 1?.270-000 - iÂMlJElRo - §P

g ceL..toÂo FftAf.ico DE cAM^ÁRco,80

A empresa R&D MÊüiQ EQlripÀr.,:ENTô5 § §ER\ilÇSS E::]ÊC;iLIZÁÍ]C,5 LTDê. , inscrito no CGCICNPJ no
O1.2t2.789/W147, c*ni sede rra Rr,re Giulio. 188 tio Feq*en,: * 5âo Faulo §F, Estado elo §jo Paulo,
representada pelo 5e*Íror iTEül§ T*üÊ;",f F[nÊiRA r]E Cê-tu'iPi]S. p*l'taCor 'ja Cédula cie tdenlidade RG
n'.9.405.256 §SP/Sp, Fr,*curadcr, e insciítc.nc tFF.-:" 312-5,?5.ü58-74, üREãEl.iCiA O §enhor Dipgs
Roberto de Carvalhr", ü[pRg-sâ§Ti'ilÍiI, p*rtad,rr da ;giiq:jê-ga l{eqÍlqiie n' 44.7Í.8.?0j:Z e ePt
f33q.É90,1!§i}L para representá-lo perante c Município de iÂMEEIRO/SP em licitaçáo na
datidade P§EGÃ0 pE[íENCtÀr- f*1'ts?./2ti1s. rrRccE§§* Àt" ãüs4/?s1s, que orevê a ÀQUl ;lçÃo DE
EQUIPAMEI.ÍTOS Mfi.[';{*s - ;i,:l\iÊí\;S rVli{i§Tá§ÍO }Â J.4,i}r;í J*deudo assinar docr.ri',emxção,
coatratos, atâs, for,rsillar lari.t:;, neEo**r pieÇ+q e .Sratir;ar lai:ics os atos inere;:tes Éo iertâ'rr€,
inclusive iÊterpoí e ueslrilr d* r*i:ursts en lr:f':ts as Íâsr:s lici::lti:i":r
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REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DAPARABA

CARTóRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASC]MENTO E óBITOS E PRM-ATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇOES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOAO PESSOA
Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 5803S00, Joáo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-Uo4 / Fax: (83) 3244-5484
http://www. azevedobastos. not. br
E-mail: cartori o@azevedobastos. not.br

DECLARAçÃO OE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
O Bel. Válber Azevêdo de Mirânda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçóes e
Tutelas com atribuiçáo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...
DECLARA para os devidos fins de direito que. o documento em anexo identificado individualmente em cada Gódigo de ALlenticação Digilal' ou na
reÍerida sequência, Íoi autenticados de acordo com as Legislaçôes e normas vigentes3.
DECLARO ainda que. para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da ParaÍba. a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB No 003/2014, determinando a inserçáo de um código em todos os
atoç notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizaçáo Extrajudicial contém um código único (por exemplo: SeIo DtgiÍal: 48C12315X1X2) e dessa Íorma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e veriÍicada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da ParaÍba, endereço http://corregedorla.tjpb.jus.br/selodigital/

A autenticaçáo digital do documento Íaz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PROTEC EXPORT lND. COM. lMP. E
EXP, BE E€t tÊ HOSFfTÂIÂRES EPP tinira posse de um doeumeírtô eorn as mesr,fiss car,açterístieas que Íor-am. reproduzidas nâ Éopiâ
autenticada, sendo da empresa PROTEC EXPoRT lND. COM. lMP. E EXP. DE EQUIP. HOSPITALARES EPP â responsêbilidade, única e
exclusiva, pela idoneidade do documento apesentado a este Cartório.
Esta DECLARAÇÁO foi emitida em 26/1012018 t5:56:39 (hora local) através do sistema de autenticaçáo digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. '1o, 10o e seus §§ 1'e 20 daMP 22A012001, comotambém, o documento eletrônico autenticado contendo o CertiÍicado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PROTEC EXPORT lND. COM. lMP. E EXP. DE EQUIP,
HOSPITALARES EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site ![pq@§lgital.azevedobastos.not.br

e

informe

o

Código de Consu/ta desfa

Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1í03814
A consuha desta Declaraçáo estará disponível em nosso site ate 26/10/201915:51:4'l (hora
'

Gódigo de Autenticaçáo Digital : 7482261

01 8 1 51

leal).

443050G1

'LqislaçóesVigentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no'10.406/2002, Ítíedida Provisória no 22OO12O01, Lei Federal no 13.105120í5,

Lei

Estâdual n'ü.T21PfrA8, Lei Estaduaf nc 10.19212üí3 e Provimento CGJ N' 0ü3X2ü14

O referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL
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