
Termo de Cooperação SMSA/SUS 

Objeto: 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

 

Em atendimento ao disposto
considerando o resultado
fornecedor SIEMENS 
regularmente habilitada, sagrando
Permanente de Procedimentos Análogos à Licitação da Associação 
Mário Penna HOMOLOGA
 

 
Em relação ao item acima
 
Foi publicado o Edital de Seleção nº 00
sagrou vencedor o fornecedor 
DIAGNÓSTICOS LTDA.,
CNPJ sob o número 
Francisca, n.º 8.300, Bloco K, Módulo 1 
Santa Catarina, CEP 89.129

 

Termo de Cooperação SMSA/SUS – BH Nº 001/2022 – TC / RES. SES 

Processo n. 01.003.666.22.99, 

Processo de Contratualização n.º 01.062.990.21.59. 

Edital de Seleção n. 

Objeto: Tomógrafo Computadorizado de 32 canais 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

disposto no EDITAL DE SELEÇÃO n.º 000
resultado do presente procedimento licitatório em que o 

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA
mente habilitada, sagrando-se vencedora, a Comissão 

Permanente de Procedimentos Análogos à Licitação da Associação 
HOMOLOGA a seguinte decisão: 

Compra do objeto: 
Computadorizado de 32 Canais
unidade, no valor unitário de R$ 
(hum milhão e trezentos mil reais
SOMATOM go. UP - BRAZIL 

acima, tem-se que: 

oi publicado o Edital de Seleção nº 004/2022, oportunidade em que se 
sagrou vencedor o fornecedor SIEMENS HEALTHCARE 
DIAGNÓSTICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o número 01.449.930/0006-02, estabelecida na 
Francisca, n.º 8.300, Bloco K, Módulo 1 – Perini Business Park, Joinville, 
Santa Catarina, CEP 89.129-600. 

TC / RES. SES – MG N.º 
7874/2021,  

Processo n. 01.003.666.22.99,  

Processo de Contratualização n.º 01.062.990.21.59.  

Edital de Seleção n. 0004/2022 

Tomógrafo Computadorizado de 32 canais - (1 unidade) 

EDITAL DE SELEÇÃO n.º 0004/2022, 
procedimento licitatório em que o 

HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA, foi 
a Comissão 

Permanente de Procedimentos Análogos à Licitação da Associação 

: Tomógrafo 
Computadorizado de 32 Canais – 1 (uma) 

R$ 1.300.000,00 
reais) – Modelo 

2, oportunidade em que se 
SIEMENS HEALTHCARE 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
estabelecida na Rua Dona 

siness Park, Joinville, 



O equipamento apresentado atende as especificações técnicas 
consignadas no Edital e o seu valor
1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil reais
com a verba disponibilizada pelo 
 
Relativamente à proposta formalizada pela 
COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA.
a todos os requisitos exigidos na especificação técnica
 
Contudo, o valor consignado em
de R$ 1.490.000,00 (hum milhão quatrocentos
propostos pela SIEMENS. 
 
Diante desse contexto e considerando o resultado da seleção a 
Permanente de Procediment
Mário Penna homologa a seguinte decisão
 

 

Belo Horizonte,

 

ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA

O equipamento apresentado atende as especificações técnicas 
consignadas no Edital e o seu valor, consistente na quantia de R$ 

hum milhão e trezentos mil reais) está em conformidade 
com a verba disponibilizada pelo Termo de Cooperação. 

Relativamente à proposta formalizada pela IMEX MEDICAL 
COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA., restou apurado que a mesma atende 
a todos os requisitos exigidos na especificação técnica. 

Contudo, o valor consignado em sua proposta, consistente na quantia 
hum milhão quatrocentos), é superior ao valor 

propostos pela SIEMENS.  

Diante desse contexto e considerando o resultado da seleção a 
Permanente de Procedimentos análogos à Licitação da Associação 

homologa a seguinte decisão: 

Compra do 1 (um) Tomógrafo Computadorizado de 32 
Canais – 1 (uma) unidade, no valor unitário de 
1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil reais)
Modelo SOMATOM go. UP – BRAZIL 
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o número 01.449.930/0006-02, estabelecida na Rua Dona 
Francisca, n.º 8.300, Bloco K, Módulo 1 – 
Park, Joinville, Santa Catarina, CEP 89.129

Belo Horizonte, 24 de maio de 2022. 

ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA 

O equipamento apresentado atende as especificações técnicas 
, consistente na quantia de R$ 

está em conformidade 

IMEX MEDICAL 
, restou apurado que a mesma atende 

proposta, consistente na quantia 
é superior ao valor 

Diante desse contexto e considerando o resultado da seleção a Comissão 
os análogos à Licitação da Associação 

Tomógrafo Computadorizado de 32 
valor unitário de R$ 

1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil reais) – 
 do fornecedor 

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 

02, estabelecida na Rua Dona 
 Perini Business 

Catarina, CEP 89.129-600 
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