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DECISÃO DA AUTORIDADE. COMPETENTE:
Trata-se do Pregão presencial n 018/2019 cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada na prestação Serviços de Telediagnóstico de exames por imagens e métodos
gráficos, de forma contínua, a emissão de laudos médicos de exames de mamografia, Raio
X, Tomografia, Ressonância, holter, mapa, eletrocardiograma (ECG) e eletroencefalograma
(EECG) com o fornecimento da Tecnologia de Sistema PACS e Tele radiologia através de
comodato visando suprir as necessidades da Policlínica Regional de Saúde, Unidade de
Saúde mantida pelo Consórcio Público Interfederativo de Saúde – CONSAÚDE.
O DIRETOR EXECUTIVO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE
DO EXTREMO SUL DA BAHIA – mediante parecer prévio manifestou-se pela "manutenção
da decisão proferida pela comissão de licitação, confirmando a habilitação da empresa,
TELEDIAGNOSTICO DO BRASIL LTDA-ME CNPJ nº 02.510.946/0001-23, bem como pela
aceitação e habilitação da licitante, procedendo com a adjudicação do objeto e homologação
parcial do procedimento licitatório",
Posto isso, pautada pela decisão do Pregoeiro constante da ata do certame informo o
conhecimento do referido recurso administrativo e, fundamentada no art. 8º, inciso IV, do
Decreto 5.450/2005, DECIDO pelo seu provimento, mantendo a habilitação da empresa,
TELEDIAGNOSTICO DO BRASIL LTDA-ME CNPJ nº 02.510.946/0001-23 para o lote l, ao
mesmo tempo que, por motivo de conveniência ou oportunidade revogo o lote ll,
STF: Súmula 473 - A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada,
em todos os casos, a apreciação judicial.
Ato contínuo, nos termos do art. 8º, incisos V e VI do Dec. 5.450/2005, adjudico o objeto à
empresa TELEDIAGNÓSTICO DO BRASIL LTDA-ME CNPJ nº 02.510.946/0001-23- Termo
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de Adjudicação - e decido por homologar parcialmente o Pregão n° 018/2019 - Termo de
Homologação.
Retorne-se à Coordenação de Procedimentos Licitatórios para conhecimento e providências
de publicação.
Rafael de Oliveira Gama Santos - Diretor Executivo

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PP018-2019 TELEDIAGNÓSTICO - CONSAÚDE

O SENHOR RAFAEL DE OLIVEIRA GAMA SANTOS, DIRETOR EXECUTIVO DO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO EXT. SUL DA BAHIA, no uso
de suas atribuições legais e, com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei 8.666/93 e
alterações, em conformidade com o que consta no Processo administrativo n.º 091/2019,
HOMOLOGA O LOTE l da Licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 018/2019, e
ADJUDICA à empresa TELEDIAGNOSTICO DO BRASIL LTDA-ME CNPJ nº
02.510.946/0001-23, VENCEDORA DO LOTE I, com vistas à prestação Serviços de
Telediagnóstico de exames por imagens e métodos gráficos, de forma contínua, a emissão
de laudos médicos de exames de mamografia, Raio X, Tomografia, Ressonância, com o
fornecimento da Tecnologia de Sistema PACS e Teleradiologia através de comodato
visando suprir as necessidades da Policlínica Regional de Saúde, Unidade de Saúde
mantida pelo Consórcio Público Interfederativo de Saúde – CONSAÚDE
Teixeira de Freitas BA, 17 de setembro de 2019.
RAFAEL DE OLIVEIRA GAMA SANTOS - Diretor Executivo
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