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TERMO DE REVISÃO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
 
Processo Administrativo nº 11/10/37.985 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 

Assunto: Pregão Presencial nº 062/2012 Objeto: Locação de sistema de automação total 

em urinálise para o Laboratório Municipal, com fornecimento dos respectivos reagentes e de 

todos os materiais de suporte para realização dos exames. 

A Pregoeira e a equipe de apoio, em virtude de nova análise da documentação apresentada 

na sessão pública de 24 de abril de 2012 e constatando que houve equívoco quando da 

aceitação dos Atestados de Capacidade Técnica constantes às fls. 642/644 dos autos, 

decidem por rever o julgamento licitação em epígrafe para: 

1. INABILITAR a empresa AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. por deixar 

de atender ao subitem 8.6 do Edital, posto que os Atestados de Capacidade Técnica 

apresentados não demonstram em que período mensal houve coincidência do fornecimento 

para que pudessem ser somados, demonstrando a rotina mensal de no mínimo 13.000 

exames, conforme solicitado no subitem 8.6 do edital. 

2. CLASSIFICAR em primeiro lugar a proposta da empresa ROCHE DIAGNÓSTICA 

BRASIL LTDA. no valor total de R$ 957.000,00 (novecentos e cinquenta e sete mil reais).   

3. RATIFICAR os demais atos constantes da Ata da sessão pública às fls. 648/658. 

4. CONCEDER o prazo de 03 (três) dias úteis para interposição de eventuais recursos. 

5. COMUNICAR que, caso não haja recurso, a sessão pública para abertura do 

envelope habilitação da empresa ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA. será realizada 

às 14h30min do dia 26/06/2012, em sala própria, localizada no endereço abaixo 

mencionado. 

Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Secretaria Municipal 

de Administração – Departamento Central de Compras, localizada na Avenida Anchieta nº 

200, 6º andar - Campinas (SP) nos horários da 08h30 às 12h00 e das 14h00 às 16h30. 

E nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que lido e achado conforme, 

vai devidamente assinado. 

 

ISABEL APARECIDA LANGE SARDINHA 

Pregoeira  

 

 LUSINETE FERREIRA DA CRUZ COSTA 

Membro 
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