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ATA DE REABERTURA 

PREGÃO N.º 130/2016 (PRESENCIAL) – COSEL/SAUDE 
PROCESSO N.º 00640.11.07.611.2016 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, no Auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP 
da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada a 
reabertura da Licitação na Modalidade Pregão n.º 130/2016, na forma Presencial, cujo objeto é o Contratação de empresas especializadas na prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva em monitores multiparâmetros, desfibriladores e cardioversores com reposição de acessórios, ou 
peças, sob a condução do Pregoeiro Luciano do Nascimento Costa e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designadas pelo Decreto 6.631/2017. O 
Pregoeiro abriu a sessão, informando o resumo das sessões do dia 23/01/2017. 
 
....................................................................................INICIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 23/01/2017...................................................................... 
 
O Pregoeiro iniciou esta sessão informando que apenas a empresa CARDIOSERVICE apresentou a documentação diligenciada (em 03/10/16). A 
empresa FABIO - ME, não entrou em contato com a Comissão, nem apresentou a documentação solicitada.  
 
A documentação seguiu para análise do responsável pela conferência das planilhas de composição de custos da Secretaria da Saúde, que emitiu o 
seguinte parecer técnico demonstrando que há possibilidade de execução dos serviços pelo preço ofertado pela CARDIOSERVICE. 
 
O Pregoeiro desclassificou a proposta apresentada pela licitante FABIO – ME por não atender a diligência. 
 

LOTE LICITANTE R$ SITUAÇÃO DA PROPOSTA 

01 CARDIOSERVICE - EPP 79.000,00 APROVADA 
FABIO - ME 80.000,00 DESLASSIFICADA 

02 CARDIOSERVICE - EPP 99.000,00 APROVADO 
FABIO - ME 100.000,00 DESLASSIFICADA 

 
Fica desde já marcada a Sessão de Reabertura para o dia 25/01/2017 às 09:00h no mesmo local. 
 
......................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 23/01/2017 E INICIO DA SESSÃO DO DIA 25/01/2017............................................. 
 
O Pregoeiro informou que apenas a representante da empresa CARDIOSERVICE-EPP compareceu a esta sessão. A representante da empresa 
apresentou instrumento particular de procuração atualizada para realização dos atos neste certame. 
 
LOTE 01 
 
O Pregoeiro desclassificou a proposta apresentada pela licitante FABIO - ME por não apresentar a planilha de composição de custos solicitada na 
sessão de abertura. A proposta apresentada pela licitante CARDIOSERVICE foi aprovada. 
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A licitante CARDIOSERVICE ofertou o menor preço global de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais), dentro do estimado pela Administração. O 
Pregoeiro classificou a proposta, sendo, portanto, a arrematadora do lote. Já habilitada no presente certame, estando, portanto declarada vencedora 
para este lote. O Pregoeiro adjudicou o objeto pelo preço unitário arrematado. 
 
LOTE 02 
 
O Pregoeiro desclassificou a proposta apresentada pela licitante FABIO - ME por não apresentar a planilha de composição de custos solicitada na 
sessão de abertura. A proposta apresentada pela licitante CARDIOSERVICE foi aprovada. 
 
A licitante CARDIOSERVICE ofertou o menor preço global de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), dentro do estimado pela Administração. O 
Pregoeiro classificou a proposta, sendo, portanto, a arrematadora do lote. Já habilitada no presente certame, estando, portanto declarada vencedora 
para este lote. O Pregoeiro adjudicou o objeto pelo preço unitário arrematado. 
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDORES PREÇO GLOBAL DO 
LOTE (R$) SITUAÇÃO DO LOTE 

01 CARDIOSERVICE COMERCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA - EPP 79.000,00 ADJUDICADO 
02 CARDIOSERVICE COMERCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA - EPP 99.000,00 ADJUDICADO 
03 CARDIOSERVICE COMERCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA - EPP 49.500,00 ADJUDICADO 

 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura do Contrato pela licitante vencedora. 
 
Fica desde já, convocada a licitante CARDIOSERVICE para apresentar, até o dia 26/01/17, proposta de preços atualizada a fim de revalidar o prazo de 
sua proposta. 
 
Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma página onde se deu o aviso 
- campo <ANEXOS>. 
 
Dessa forma, o Pregoeiro encerrou a sessão e lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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Licitante presente: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE ASSINATURA 
CARDIOSERVICE COMERCIO INDÚSTRIA E 
SERVIÇOS LTDA 

MARIA DAS GRAÇAS COSTA 
SACRAMENTO (71) 3431-1060  

 


