
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017
PROCESSO Nº 046/2017.
OBJETO:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  FORNECIMENTO,  EM  CONSIGNAÇÃO,  DE
MATERIAIS CIRÚRGICOS UROLÓGICOS E GINECOLÓGICOS

O Pregoeiro,  no uso de suas atribuições legais,  diante da reprovação das amostras
apresentadas pela empresa TOPMEDICAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS
MÉDICO HOSPITALAR LTDA.,  referentes aos lotes  2,  5 e  6,  torna sem efeito  a Adjudicação
conforme  constou  na  Ata  da  sessão  pública,  de  10/08/2017,  e  CONVOCA  as  empresas
classificadas  em  2°  lugar  para  nova  sessão  pública,  visando  à  negociação  de  preço,  a  qual
ocorrerá no dia  04/09/2017 às 09:00 horas, no Serviço de Suprimento do CONSAÚDE, à Rua
Pedro Bonne, 508 – Centro, Pariquera-Açu – SP.

Desta  forma,  ficam  as  empresas  participantes  do  certame  e  demais  interessados,
convocados a acompanhar a negociação. Ao final desta nova sessão abrir-se-á  novamente nos
termo do art. 4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520/2002 a possibilidade de qualquer licitante, manifestar
imediata e motivadamente a intenção de recorrer,  relativa às decisões nela tomadas A falta de
manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso. 

Deverá comparecer à sessão o mesmo representante credenciado no dia 10/08/2017,
caso não seja possível, o novo representante deverá se credenciar na forma do quanto disposto
no item III do Edital.

A ausência do representante implica na disposição do item III, subitem 1, alínea “c”, no
que tange a ficar impedido  de declarar a intenção de recurso ou de praticar qualquer outro ato
durante a sessão pública, ficando mantido, portanto, o último preço apresentado.

Mais informações podem ser obtidas através do e-mail:  licitacoes@consaude.org.br ou
pelo Tel.: (13) 3856-9733. 

Pariquera-Açu, 30 de agosto de 2017.

JOSÉ AUGUSTO PINTO
Pregoeiro

mailto:licitacoes@consaude.org.br


LOTES EMPRESAS CLASSIFICADAS EM 2ª LUGAR

2 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA. 

5 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA. 

6 HANDLE COM. DE EQUIP. MÉDICOS LTDA.

 


