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GOVERNO DO ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
i\ír ü{10í}4/2üiç}

As L0:01 horas do dia 11 de março de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Ofícial deste Orgão e respectivos membros da

Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 012019 ae õt/OtlzO19, em atendimento às disposições contidas

na Lei no 10.520 Ce iZ cle julho de 2OO2 e no Óecreto no 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo no

g77/ZOLB, para realizar os procedimentÃ ielativos ao Pregão no 00004/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico -

Contratação de empresa para execução de serviços diarios-de lavadeira hospitalar para atender p hospital municipal

Dr Eciilson Abreu e a unidade de pronto atendimento.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às

clisposiÇões contidas no edital, divulgando as propostas recebldas. Abriu-se em seguida a fase de lances para

classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertaclos'

Item: L
Descriçáo: Serviço Especializado de Limpeza
Descrição compiementar: LAVAGEM EM RoUPARiA HOSPITALAR PERÍoDo DE 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: -

Apiicabilidade Decreto 7L74t Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 380
Valor estimado: R$ 54.887,2000

Unidade de fornecimentol KG

Situação: Cancelado na aceitação

Histórico

Ítem: 1 - Serviço Especializado de Limpeza

propostas parttciparam rleste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas'

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

cNPr/cPF Fornecedor ri#;r r?;:';JiEã"", Quantidade valor unit. Valor Globa, Data/Hora
Registro

380 R$ 12,0300 R$ 4.571,4000 07/0312019
19:53:08

24.995.8181000r-50 ECoLAVE Sim
LAVANDERIA
INDUSTRIAL
LTDA

Sim

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVAGEM Etvl ROUPARIA HOSPITALAR PERIODO DE 12 N4ESES.

04.370.3441000r-43 IVDE Sim
SOUZA
EiRELI

Descrição Detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para execução de serviços diarios de

lavacleiia hospitalar para atendãr p hospital municipal Dr Edilson Abreu e a unidade de pronto atendimento'

Lances (Obs: lances com + na frente foraÍ'l excluídos pelo pregoeiro)

Sim 3BO R$ 1.000,0000 R$ 380,000,0000 Lol03l2019
2t:21:33

valor do Lance
R$ 380.000,0000

R$ 4.571,4000

Ítãs existem Xances de desen'lpate n4ElÊPF para o ltem

Eventos do Item
Evento Data

t t /03l2oI9 ltúff, aberto./\l)er'lo 10:05:12

Inrinência de tLl03l2O^!9 Batida iminente. Data/hora iminência: tL/03l2OLg 10:06:32.
Encerranrento 10:05:32

' 1 1/o3/7ol-9 Item encerradoErlüerraOo 10:27:u8

^ Recusa da proposta. Fornecedor: ECOLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA, CNPI/CPF:

'71^'l/-'.9'.' zã.õói.eidloôor-so, peto methor lance de Rg 4.571,4000. Motivo: não enviou documentação
vr'z/ 'ao como solicitado no dia (tt/03/20l9 70:44:52)'

Recusa t2/03/ZOI1 Recusa da proposta. Fornecedor: I V DE SOUZA EIRELI, CNPJ/CPF: 04'370'34410001-43, pelo

09:28:09 melhor lance de R$ 380.000,0000. Motivo: não enviou documentação como solicitado no dia

CNPJ/CPF

04.37 0.344/0001-43
24.99s.BLB/000 r-50

Data/Hora Registro
t7/ O3l 2019 10:01 : 35: 260

tt/ 03 12079 10 :01 :35: 260

Observações

RecUSa



Cancelado na L210312019
aceitação 09:29: 1 6

Troca de Mensagens

Item cancelado na aceitaçã0. Motivo: Informamos que após a fase de lance foi solicitado das

empresas parliciparrtes suas documentações, independente de colocação no dia (11/03/2019
fiAq:52), porem nenhuma empresa apresentou as mesmas, poT esse motÍvo o Pregão no:

42019 será considerado fracassadol ."/Í rie §

(tL I 03 I 2079 L0 : 44 :52).

Wo. q9
Mensagern

Bom dia senhores licitantes, estamos analisando as
fiquem logados

propostas cadastradas, Por favor

O(s) Item(ns) l está(ão) em iminência até 10:06 deLU03/2019, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados, Será lniciada a fase de aceitação
das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha

aceitação/lra bi litaçã o/admlssibil idade"

Senhores licitantes, para darmos agilidade na análise das documentações. Soliclto o

envio independente de colocação, dos documentos comprobatórios de sua Proposta de
Preço e habilitação, , via e-mail pregoeiropmsip@gmail.com, de acordo com o item

10.1 do edital.

Informamos que após a fase de lance foi solicitado das empresas participantes suas

documentaÇões, independente de colocação no dia (11/03/20L9 10:44:52), porem

nenhuma empresa apresentouas 
l;:[ã:,rffi:::"rmotivo 

o Presão no: 42019 será

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de 'aceito e habllitado' ou 'cancelado na aceitação'.

Fol informado o prazo final para registro de intenÇão de recursos: 72103/2otg às

09: 53 :00.

.t" i:I"::'J."":e recurso para o *em 
l3a-;)l"[**'rry B

V"-,V §7

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Pregoei ro

Pregoei ro

Sistema

Pregoei ro

Eventos do Pregão

Evento

Abertura de Prazo

Informado
Fechamento de

Prazo

Data
71103/20t9
L0:03:09

ttl03l2oL9
10:05:32

tI/03/20t9
l0:27:22

7r103120L9
I0:44:52

t2l03l2oLe
09 : 26:30

12103/20L9
09:29:16

12103/20t9
09:32:03

Data,/ Hora
72103/2079
09:29:16

72/03/2019
09:32:03

observações

Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/03/2019 às

09:53:00.

Após encerramento da Sessão pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Fol divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do

Decreto 5450lioos. Nada mais havendo a declaraç foi encerrada a sessão às 09:40 horas do dia 13 de março de 2019, cuja

ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio'

ROSINALDO FERREIRA DE FREITAS
Pregoeiro Oficial

ANTONIO AUGUSTO FERREIRA NUNES
Equipe de Apoio
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