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Departamento de Procedimentos Licitatórios 
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“SÃO CARLOS – CAPITAL DA TECNOLOGIA” 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2019 

 
PROCESSO Nº 1146/2019 

 
ID 794117 

 
ATA DA EQUIPE DE APOIO AO SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇÕES – PREGÃO ELETRÔNICO 

 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO 
 
 
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de julho do ano de 2020, às 12h30, reuniu-se na Sala de Licitações, a Equipe de Apoio 
ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico, para deliberar sobre o certame licitatório em epígrafe. 

Após homologação do referido certame, a qual teve sua publicação veiculada no dia 17/03/2020, o processo foi 
encaminhado à Seção de Contabilidade para reserva orçamentária do exercício de 2020, visto a disputa de licitação ter 
ocorrido no ano anterior, ou seja, 2019. A mesma encaminhou o presente à Unidade responsável, a qual retornou os 
autos com a reserva orçamentária no dia 14/07/2020. No dia 17/07/2020, a Seção de Contabilidade remeteu o referido 
processo à Seção de Licitação para as providências pertinentes. Foi então efetuado formalmente através de e-mail, 
consulta junto à empresa Endogerais Equipamentos Médicos Ltda, ora arrematante dos lotes 4, 5 e 6 deste certame, 
acerca da possibilidade de revalidação de sua proposta financeira, tendo em vista o vencimento da mesma no dia 
03/07/2020. Em resposta, a licitante reportou que não seria possível tal revalidação, tendo em vista os constantes 
reajustes nos preços dos equipamentos ofertados nos lotes mencionados. 

Com base no exposto, esta equipe sugere ao Sr. Prefeito, a revogação da homologação. 

Nada mais havendo a considerar, lavra-se a presente Ata que segue assinada pelos membros da Equipe de Apoio ao 
Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico e será divulgada pelos meios e formas legais, preservando o 
direito de manifestação de quaisquer interessados. 

 
 
 

 
 

Roberto Carlos Rossato 
Autoridade Competente 
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