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Ata da reunião da Comissão Permanente de Orçamentos 

do HNSG – Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, 

para análise das propostas apresentadas no Edital de 

Cotação Prévia de Preços 011/2021, para aquisição de 

equipamento hospitalar: Torre Videolaparoscopia 

 

Aos 28 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às 14:00 horas, na sala de reuniões 

da diretoria do HJAF - Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, CNPJ nº 76.562.198/0003-20, situado 

na Rua Araranguá, 554, Bairro América, Joinville – Santa Catarina, reuniu-se a Comissão Permanente 

de Orçamentos, Decio Bitencourt Zin Junior – Presidente da Comissão; Estela Mari Galvan Cuchi, Celso 

Picolli Filho, Marcio Augusto Bettio, Andre Felipe Reeck – todos da Equipe de Apoio; e Dr. Maçazumi 

Furtado Niwa – Assessoria Jurídica; e Osvanildo Correa – Apoio Técnico. A reunião foi presidida pelo Sr. 

Presidente Decio Bitencourt Zin Junior. Inicialmente, cumpre destacar que o Hospital Infantil Dr. Jeser 

Amarante Faria é administrado pela Organização Social Hospital Nossa Senhora das Graças, através do 

Contrato de Gestão nº 001/2017 com o Estado de Santa Catarina. Após publicação da Ata no dia 

21/09/2021, a empresa B.BRAUN apresentou solicitação de anulação do Edital a partir da publicação do 

resultado provisório em virtude de suposta falha de publicidade no Edital, afirmando que o processo de 

compra não teria sido divulgado como deveria, ocasionando o desconhecimento da B.BRAUN quanto à 

sua classificação e que não teria sabido do início do prazo para interposição do Recurso. Analisada a 

reclamação da empresa, a Comissão Permanente de Orçamentos entende que não houve falhas na 

publicação do Edital. A divulgação do Resultado Provisório ocorreu no dia 31/08/2021, conforme previsto 

em Edital, através do arquivo denominado ATA. A interposição de recurso deveria ocorrer até 

02/09/2021, prazo igualmente previsto em Edital. Tal ATA contempla apenas o Resultado Provisório 

indicando o primeiro colocado. Não havendo divulgação de classificação das demais empresas 

participantes do Edital de Cotação Prévia de Preços 011/2021. Contudo, independentemente da 

classificação, todas as empresas podem interpor recursos ao Resultado Provisório. Assim, após a 

publicação do resultado provisório, duas empresas licitantes apresentaram seus recursos dentro do 

prazo previsto em Edital. Em virtude da interposição desses recursos e para avaliação da demonstração 

do equipamento da primeira colocada, foi necessário prorrogar o prazo de divulgação do Resultado Final, 

sendo igualmente e amplamente divulgado tais prorrogações, conforme arquivos publicados 

denominados PRORROGAÇÃO e PRORROGAÇÃO II. Assim, o Resultado Final foi publicado no dia 

21/09/2021, tanto no site quanto por e-mail às licitantes. Concluímos que a B.BRAUN deveria ter 
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interposto qualquer recurso que entendesse cabível, inclusive como foi feito pelas demais licitantes, em 

02/09/2021, não o fazendo, tem por precluído o seu direito à interposição de recursos. 

Por sua vez, a ATA publicada em 21/09/2021 convocou a empresa H. STRATTNER & CIA. LTDA., 

segunda colocada, para manifestar expressamente se aceitava fornecer o equipamento nas 

mesmas condições oferecidas pela empresa CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A., 

declarada vencedora em caráter provisório, inclusive quanto ao preço e prazo de entrega do 

equipamento. Contudo, a H. STRATTNER apresentou nova proposta mantendo a SUA PROPOSTA 

ANTERIOR.  

Por fim, considerando todo o ocorrido no presente Edital, inúmeros questionamentos quanto ao descritivo 

técnico que ensejaram dúvidas quanto às caracterísiticas mínimas necessárias do equipamento a ser 

fornecido, bem como questionamento quanto à publicidade e prazos de divulgação dos resultados e 

recursos, a Comissão Permanente de Orçamentos e Assessoria Jurídica, com o objetivo de assegurar a 

plena lisura, transparência e isonomia ao processo de cotação prévia de preços, entende pela 

necessidade de CANCELAMENTO DA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 011/2021. Oportunamente, 

será publicado novo edital divulgado através do site: http://www.hjaf.org.br/editais/. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Sr. Presidente e pelos 

membros da Equipe de Apoio da Comissão Permanente de Orçamentos e Assessoria Jurídica, todos 

acima nominados e referenciados. 
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