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455288.62019 .5334 .4323 .41614958

 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ

  
Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

 Nº 00006/2019 
  

Às 10:01 horas do dia 01 de abril de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal 012019 de 01/01/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520
de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 977/2018, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00006/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para
execução de serviços de lavanderia hospitalar para atender o Hospital Dr. Edilson Abreu e a unidade de pronto atendimento
UPA;. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas
recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

 
 
Item: 1
Descrição: Prestação de Serviços de Lavanderia
Descrição Complementar: LAVAGEM DE ROUPARIA HOSPITALAR PERIODO DE 12 MESES
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 380 Unidade de fornecimento: MÊS
Valor estimado: R$ 54.887,2000 Situação: Aceito e Habilitado
 
Aceito para: ACQUA LAV SERVICOS DE LAVANDERIAS LTDA, pelo melhor lance de R$ 54.900,0000 .

Histórico
Item: 1 - Prestação de Serviços de Lavanderia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
11.331.130/0001-23 ACQUA LAV

SERVICOS DE
LAVANDERIAS
LTDA

Sim Sim 380 R$ 144,4800 R$ 54.902,4000 22/03/2019
00:51:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços diários de lavanderia hospitalar para
atender o Hospital Municipal Dr. Edilson Abreu e a Unidade de Pronto Atendimento - UPA no município de Santa
Izabel do Pará, de acordo com os prazos e condições estabelecidas no edital e termo de referência.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 54.902,4000 11.331.130/0001-23 01/04/2019 10:01:08:197
R$ 54.900,0000 11.331.130/0001-23 01/04/2019 10:22:24:290

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 01/04/2019
10:06:39 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

01/04/2019
10:20:49 Batida iminente. Data/hora iminência: 01/04/2019 10:21:49.

Encerrado 01/04/2019
10:29:12 Item encerrado

Aceite 26/04/2019
09:01:31

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ACQUA LAV SERVICOS DE LAVANDERIAS LTDA,
CNPJ/CPF: 11.331.130/0001-23, pelo melhor lance de R$ 54.900,0000.

Habilitado 26/04/2019
09:01:50

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ACQUA LAV SERVICOS DE LAVANDERIAS LTDA
- CNPJ/CPF: 11.331.130/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item
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Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 01/04/2019
10:01:47

Bom dia senhores licitantes.

Pregoeiro 01/04/2019
10:03:45

Estamos analisando as propostas cadastradas, por favor fiquem online.

Sistema 01/04/2019
10:20:49

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:21 de 01/04/2019, após isso entrará(ão)
no encerramento aleatório.

Sistema 01/04/2019
10:29:33

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

aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro 01/04/2019

10:40:36
Senhores licitantes, para darmos agilidade na análise das documentações. Solicito 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.
Pregoeiro 01/04/2019

16:11:20
Senhores licitantes, estamos suspendendo no certame para analise de documentação e

proposta de preços, voltaremos no dia 02/04/2019 às 14h00min horas.
Pregoeiro 02/04/2019

14:08:04
Boa tarde senhores licitantes, estamos reabrindo nosso certame por favor fiquem

online!
Pregoeiro 02/04/2019

16:16:13
Senhores licitantes, estamos suspendendo nosso certame para analise de

documentação e proposta de preços, voltaremos no dia 03/04/2019 às 14h00min
horas.

Pregoeiro 08/04/2019
14:31:32

Boa tarde Senhores licitantes!

Pregoeiro 08/04/2019
14:35:26

Informamos que por força maiores, não conseguimos reabrir nossa sessão no dia
03/04/2019 às 14h00min horas.

Pregoeiro 08/04/2019
14:35:59

Informamos ainda que voltaremos no dia 09/04/2019 às 15h00min horas, para reabrir
e finalizar a sessão.

Pregoeiro 12/04/2019
12:15:13

Boa tarde Senhores licitantes!

Pregoeiro 12/04/2019
12:17:18

Informamos que por força maiores, não conseguimos reabrir nossa sessão no dia
09/04/2019 às 15h00min.

Pregoeiro 12/04/2019
12:20:55

Informamos ainda que voltaremos no dia 12/04/2019 às 15h00min horas, para reabrir
e finalizar a sessão.

Pregoeiro 12/04/2019
12:21:48

Para ACQUA LAV SERVICOS DE LAVANDERIAS LTDA - solicitamos que a empresa
confirme o recebimento desta mensagens!

11.331.130/0001-
23

12/04/2019
12:35:29

Ilustríssimo senhor pregoeiro, ratificamos o recebimento das mensagens.

Pregoeiro 12/04/2019
12:45:28

Então confirmamos a reabertura da sessão as 15:00 do dia 12/04/20119!

Pregoeiro 12/04/2019
15:06:11

Boa tarde, estamos reabrindo nosso certame favor fiquem logados.

Pregoeiro 12/04/2019
15:07:19

Após análise de documentos de habilitação da empresa ACQUA LAV SERVICOS DE
LAVANDERIAS LTDA, verificamos que a empresa deixou de apresentar as seguintes

documentações: Documentos que faltaram.
Pregoeiro 12/04/2019

15:08:12
10.4.1.3 - Certidão Simplificada e Certidão Especifica, emitidas pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada, ou seja, com data de expedição não superior

há 60 (sessenta) dias
Pregoeiro 12/04/2019

15:08:22
10.4.1.4 - Certidão de Inteiro Teor da Junta Comercial, sede do licitante.

Pregoeiro 12/04/2019
15:08:34

10.4.2.7 - do item faltou CENIT, certidão negativa de infração trabalhista.

Pregoeiro 12/04/2019
15:08:53

10.4.3.1 – do item faltou cópias da respectiva nota fiscal correspondente dos atestados;

Pregoeiro 12/04/2019
15:09:06

10.4.4.10 - Declaração de Adimplência com a Secretaria no qual será designada a
compra. A referida declaração deverá ser solicitada pelo licitante no protocolo, em papel
timbrado da empresa interessado à Secretaria Municipal, até 02 (Dois) dias úteis antes
da data designada para abertura da sessão pública. A referida declaração deverá ser

apresentada em orig
Pregoeiro 12/04/2019

15:09:17
10.4.4.4 - do item falta cópia autenticada da carteira de identidade do profissional (

contador).:
Pregoeiro 12/04/2019

15:19:06
Considerando que a empresa ACQUA LAV SERVICOS DE LAVANDERIAS LTDA, foi a única

participante do certame, e considerando ainda que, já é republicação do objeto desta
licitação.

Pregoeiro 12/04/2019
15:19:51

Informamos que essa equipe de pregão decide por abrir prazo de 08 dias uteis para que
a empresa apresentar as documentações pendentes.
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Pregoeiro 12/04/2019
15:20:12

De acordo com o Art. 48. § 3º da Lei 8.666/93. Quando todos os licitantes forem
inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar
aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou

de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de
convite, a reduç

Pregoeiro 12/04/2019
15:26:48

Informamos ainda, que se a empresa sanar as pendencias antes do prazo estipulado,
voltaremos a sessão e enceremos o processo. e caso a empresa não consiga sanar as

pendencias vamos no prazo estabelecido vamos considerar o pregão fracassado!
Pregoeiro 12/04/2019

15:32:56
Informamos ainda que o prazo começa a contar a partir do dia 15/04/2019. Após
informar a empresa dos fatos, estamos suspendendo nosso certame, e voltaremos

assim que a empresa sanar as pendências ou quando finalizar o prazo estipulado de 08
dias uteis.

Pregoeiro 26/04/2019
08:49:42

Bom dia, estamos reabrindo nosso certame!

Pregoeiro 26/04/2019
08:58:24

Após a comissão de pregão abrir prazo de 8 dias uteis para a empresa apresentar as
documentações pendentes, já citadas aqui nesta ata, informamos que a empresa

cumpriu no prazo determinado para a entrega de todas as documentações e sanou suas
pendências.

Pregoeiro 26/04/2019
08:59:48

desta forma, a comissão de pregão declara a empresa Habilitada, por atender todas as
condições do edital.

Sistema 26/04/2019
09:01:50

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

Pregoeiro 26/04/2019
09:02:15

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/04/2019 às
09:23:00.

Pregoeiro 26/04/2019
11:31:47

Solicito da empresa ACQUA LAV SERVICOS DE LAVANDERIAS LTDA Cnpj nº
11.331.130/0001-23, a apresentação dos documentos originais para autenticação, no

prazo de 72 horas, a contar a partir do dia 29/04/2019.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 26/04/2019
09:01:50 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

26/04/2019
09:02:15

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/04/2019 às
09:23:00.

 
Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto
5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:32 horas do dia 26 de abril 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

 

 

 
 

Voltar   
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