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ATA DE ABERTURA 

PREGÃO Nº 130/2016 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE 
PROCESSO Nº 006401.11.07.611.2016 

 
Aos vinte e nove  dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, 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 
abertura da Licitação na Modalidade Pregão n.º 130/2016, na forma Presencial, cujo objeto é a 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, de 
acordo com as especificações e obrigações constantes no presente termo , sob a condução do Pregoeiro, Luciano do Nascimento Costa e Equipe de Apoio 
que abaixo assinam, designados pelo Decreto 6.441/2016. Três (03) empresas compareceram ao certame (por seus representantes que assinam abaixo). O 
Pregoeiro abriu a sessão, solicitando a Declaração de Atendimento às Condições de habilitação, a comprovação de enquadramento como Empresa de 
Pequeno Porte ou Microempresa e identificação e credenciamento dos representantes das licitantes presentes. Em seguida solicitou aos licitantes a entrega 
dos envelopes n.º 01 - Proposta de Preços e n.º 02 - Documentação de Habilitação. O Pregoeiro comunicou que os envelopes cujas empresas tiverem 
propostas desclassificadas, ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura do contrato pela empresa vencedora. Após este a empresa será convidada 
através do Portal de Compras de Camaçari, na página onde se deu a publicação do aviso da licitação. Se as licitantes que não resgatá-los no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, os mesmos serão destruídos. O Pregoeiro, dando seguimento à sessão, solicitou abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA DE 
PREÇOS. Após, avaliação do conteúdo das propostas e os valores apresentados, o Pregoeiro solicitou a correção dos erros materiais irrelevantes. O 
Pregoeiro informou os valores apresentados nas propostas: 
 

LICITANTE 
PROPOSTA DE PREÇO (R$) 

LOTE 01 LOTE 02 LOTE 03 

CARDIOSERVICE COMERCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA - EPP 136.992,00 108.528,00 58.752,00 

FABIO BORGES DE OLIVEIRA-ME 168.960,00 130.992,00 59.904,00 

HOSANA COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CINETIFICOS LTDA - ME 163.200,00 128.400,00 57.600,00 

 
Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, deliberou a Pregoeiro por  solicitar a correção dos erros materiais irrelevantes. Em seguida 
encaminhou as propostas para avaliação pela representante da SESAU, Sr. Paulo Baggi, Coordenador de Manutenção e Patrimônio. Em seguida as 
propostas foram encaminhadas aos licitantes presentes, para fins de vistas e rubrica.  
 
LOTE 01 
 
O representante da SESAU aprovou todas as propostas apresentadas. 
 
Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas conforme inciso IX do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, em virtude 
da impossibilidade de aplicação do inciso VIII do art. 4 da mesma doutrina legal: 
 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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EMPRESA 
PROPOSTA 
DE PREÇO 

(R$) 

LANCES (R$) 

1ª 
RODADA 

2ª 
RODADA 

3ª 
RODADA 

4ª 
RODADA 

5ª 
RODADA 

6ª 
RODADA 

7ª 
RODADA 

8ª 
RODADA 

9ª 
RODADA 

10ª 
RODADA 

CARDIOSERVICE 136.992,00 127.000,00 124.000,00 121.000,00 119.000,00 117.000,00 114.000,00 108.000,00 100.000,00 88.000,00 85.000,00 
HOSANA 163.200,00 S/ LANCE          
FABIO 168.960,00 130.000,00 125.000,00 123.000,00 120.000,00 118.000,00 115.000,00 110.000,00 103.000,00 90.000,00 86.400,00 

 
O Pregoeiro alertou aos representantes das licitantes quanto aos preços ofertados em seus lances uma vez que já está muito abaixo do estimado 
 

EMPRESA 
LANCES (R$) NEGOCIAÇÃO (R$) 

11ª 
RODADA 

12ª 
RODADA 

1ª RODADA 

CARDIOSERVICE 79.000,00 S/ LANCE S/NEGOCIAÇÃO 
HOSANA    
FABIO 80.000,00 S/LANCE  

 
A licitante CARDIOSERVICE ofertou o menor preço global de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais), dentro do estimado pela Administração, sendo, 
portanto, a arrematadora do lote. O Pregoeiro constatou que o preço global ofertado pela licitante CARDIOSERVICE representava aproximadamente 46,57% 
(quarenta e seis vírgula cinqüenta e sete por cento) do valor global estimado pela Administração. Além disso, considerando que do valor global estimado, 
ainda existe uma parte fixa (R$ 48.000,00), destinado para reposição de peças, partes, componentes e acessórios, logo, a proposta apresentada 
representaria na realidade 25,49% (vinte e cinco virgula quarenta e nove por cento) do valor estimado para o item 01 deste o lote (parte variável). Diante do 
exposto, o Pregoeiro convocou o arrematador do lote e a empresa FABIO (únicas empresas a ofertarem valor muito abaixo do estimado, 
representando menos que 70% (setenta por cento) do valor estimado pela administração para o item 01 deste o lote (parte variável). para 
apresentar, sob pena de desclassificação de sua proposta, até o dia 03/10/16, proposta atualizada acompanhada da planilha de composição de 
custo unitário (incluindo os tributos e todas as demais despesas necessárias a execução do objeto), comprovando a possibilidade de execução do 
objeto da licitação pelo valor ofertado. 
 
LOTE 02 
 
O representante da SESAU aprovou todas as propostas apresentadas. 
 
Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas conforme inciso IX do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, em virtude 
da impossibilidade de aplicação do inciso VIII do art. 4 da mesma doutrina legal: 
 

EMPRESA 
PROPOSTA 
DE PREÇO 

(R$) 

LANCES (R$) NEGOCIAÇÃO (R$) 

1ª 
RODADA 

2ª 
RODADA 

1ª RODADA 

CARDIOSERVICE 108.528,00 99.000,00 S/ LANCE S/NEGOCIAÇÃO 
HOSANA 128.400,00 S/ LANCE   
FABIO 130.992,00 100.000,00 S/ LANCE  
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A licitante CARDIOSERVICE ofertou o menor preço global de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), dentro do estimado pela Administração, sendo, 
portanto, a arrematadora do lote. O Pregoeiro constatou que o preço global ofertado pela licitante CARDIOSERVICE representava aproximadamente 75,49% 
setenta e cinco vírgula quarenta e nove por cento) do valor global estimado pela Administração. Além disso, considerando que do valor global estimado, 
ainda existe uma parte fixa (R$ 42.000,00), destinado para reposição de peças, partes, componentes e acessórios, logo, a proposta apresentada 
representaria na realidade 63,95% (sessenta e três virgula noventa e cinco por cento) do valor estimado para o item 01 deste o lote (parte variável). Diante 
do exposto, o Pregoeiro convocou o arrematador do lote e a empresa FABIO (únicas empresas a ofertarem valor muito abaixo do estimado, 
representando menos que 70% (setenta por cento) do valor estimado pela Administração para o item 01 deste o lote (parte variável) para 
apresentar, sob pena de desclassificação de sua proposta, até o dia 03/10/16, proposta atualizada acompanhada da planilha de composição de 
custo unitário (incluindo os tributos e todas as demais despesas necessárias a execução do objeto), comprovando a possibilidade de execução do 
objeto da licitação pelo valor ofertado. 
 
LOTE 03 
 
O representante da SESAU aprovou todas as propostas apresentadas. 
 
Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas conforme inciso IX do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, em virtude 
da impossibilidade de aplicação do inciso VIII do art. 4 da mesma doutrina legal: 
 

EMPRESA 
PROPOSTA 
DE PREÇO 

(R$) 

LANCES (R$) NEGOCIAÇÃO (R$) 

1ª 
RODADA 

2ª 
RODADA 

3ª 
RODADA 

4ª 
RODADA 

1ª RODADA 

HOSANA 57.600,00 S/ LANCE     
CARDIOSERVICE 58.752,00 53.500,00 50.500,00 49.500,00 S/ LANCE S/ NEGOCIAÇÃO 
FABIO 59.904,00 54.000,00 51.000,00 50.000,00 S/ LANCE  

 
A licitante CARDIOSERVICE ofertou o menor preço global de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), dentro do estimado pela Administração, 
sendo, portanto, a arrematadora do lote. O Pregoeiro classificou a proposta. O Pregoeiro informou que irá seguir para fase de habilitação uma vez que os 
preços ofertados para este lotes não representam percentuais questionáveis (manifestadamente inexeqüíveis). Após análise da documentação a Pregoeira 
procedeu com a habilitação por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. Dada a palavra aos licitantes para fins 
de manifestar interesse quanto à interposição de recursos, pelos licitantes foi dito que abre mão de prazo recursal.  
 
 
A Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço global arrematado. 
 
Face ao exposto, o resumo da licitação 
 

LOTE VENCEDOR 
PREÇO 

GLOBAL DO 
LOTE (R$) 

SITUAÇÃO DO LOTE 

01 # # 
SUSPENSO – AGUARDANDO PLANILHA DE 
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS ATÉ 03/10/16 

02 # # SUSPENSO – AGUARDANDO PLANILHA DE 
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS ATÉ 03/10/16 

03 CARDIOSERVICE COMERCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA - EPP 49.500,00 ADJUDICADO 
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A data da sessão de reabertura e/ou a divulgação do resultado, deverá ser acompanhada no Portal de Compras de Camaçari 
(www.compras.camacari.ba.gov.br). Sendo as licitantes as únicas responsáveis pela perda de negócios proveniente da falta de acompanhamento. 
 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a Reabertura da sessão.  
 
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>. 
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COSEL/SAÚDE 
 
 
 

Adson de Oliveira Silva 
Presidente/Apoio 

 
 
 

Luciano do Nascimento Costa 
Pregoeiro 

 
 
 

Juliana Barreto dos Santos 
Apoio 

 
 
 

Cristiane Silva de Jesus Ribeiro 
Apoio 

 
 
 

Jaciara Teixeira de Jesus Silva 
Apoio 

 
 
Representante da SECRETARIA DE SAÚDE: 
 
 
 
Paulo Baggi 
Coordenador de Manutenção e Patrimônio 
 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE ASSINATURA 
CARDIOSERVICE COMERCIO INDÚSTRIA E 
SERVIÇOS LTDA 

MARIA DAS GRAÇAS COSTA 
SACRAMENTO (71) 3431-1060  

FABIO BORGES DE OLIVEIRA-ME FABIO BORGES DE OLIVEIRA (71) 98744-6250  

HOSANA COMERCIO  E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS CINETIFICOS LTDA MANOEL JOAQUIM HOSANA DE OLIVEIRA (71) 3321-2336  

 


