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MUNICÍPIO DE SOLIDÃO/PE
Ata de Realização do Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020
PROCESSO LICITATÓRIO 025/2020
Às 10:02:36 horas do dia 08 de Outubro de 2020 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a)
Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de
realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto: Contratação de empresa
e/ou clínica especializada, com disponibilização de espaço adequado e profissionais habilitados para
acompanhamento e execução de sessões de fisioterapia aquática (hidroterapia) para pacientes
encaminhados pela secretaria municipal de saúde de Solidão – PE, que necessitam de tal reabilitação,
em conformidade com as especificações médicas solicitadas..
O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02;
na Lei Complementar nº 123/06; no(a) ; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e
pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido pregão.
Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) 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.

Fornecedor(es) participante(s)
Participou(aram) deste pregão o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):
Fornecedor

CNPJ

ME / EPP

Propostas
A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os
termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando
do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO
CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Histórico de propostas, lances e mensagens
Propostas do Item 1
ID

Fornecedor

CNPJ

Marca

Modelo

Valor Inicial Situação

Motivo

Mensagens do Item 1
Usuário

Data/Hora

Mensagem

Sistema

08/10/2020 Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado
10:04:33
DESERTO, pela ausência de interessados no ITEM.

https://portal.licitanet.com.br/pregao/ata/ata.html?pregao=15610&&ata=18217
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Mensagens do Item 1
Usuário

Data/Hora

Mensagem

Pregoeiro 08/10/2020 AINDA A TÍTULO DE INFORMAÇÃO: a) Informo que sempre comunico pelo CHAT,
10:04:14
dentro de cada Sessão, as informações pertinentes ao processo licitatório em
referência. b) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos
entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições
contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas
participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las,
pode acarretar proposta de sanção. c) Todos os senhores, ao participarem de
licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que
conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Sabem, por
consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las,
pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o
processo licitatório com seriedade e atenção. d) Peço-lhes que acompanhem este
Pregão até o seu desfecho, o licitante que deixar de responder qualquer
convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções. e) Peço que prestem
atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente
quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final.
Pregoeiro 08/10/2020 SENHORES LICITANTES: Bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório
10:03:54
referente ao Pregão Eletrônico nº. 017/2020. Em nome da Prefeitura de Solidão/PE,
gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema
estará aberto para lances. SENHORES LICITANTES: Informo-vos que cada licitante
pode melhorar sua própria oferta de preço sem necessariamente ser menor que a
melhor oferta registrada para o item, ou seja, o licitante que estiver classificado em
3º lugar ou acima pode ofertar uma melhor proposta que o 2º classificado. O
sistema registrará essa oferta para efeito de ordenamento das propostas. Se o 1º
colocado for desclassificado, será chamado o seguinte na ordem final de
classificação. SENHORES LICITANTES: Lembro a todos que o critério de
julgamento das propostas será o “menor preço por Item”. 7.10 Será adotado para o
envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
SENHORES LICITANTES: Lembro a todos que o licitante que NÃO mantiver sua
proposta e/ou lance será sancionado na forma constante do Edital que rege este
certame. SENHORES LICITANTES: Lembro que todos os documentos e proposta
devem estar inseridos e ser enviados exclusivamente pelo sistema LICITANET,
salvo documentos extras ou outros esclarecimentos solicitados pelo pregoeiro, os
quais, quando solicitados, poderão ser enviados para o e-mail:
cplprefeiturafms@hotmail.com. SENHORES LICITANTES: Caso necessário será
informado durante o julgamento e disputa dos lances deste processo, eventual
pausa ou intervalo para almoço.
Pregoeiro 08/10/2020 Bom dia!
10:02:36

Classificação Final do Item 1
Posição

Licitante

CNPJ

https://portal.licitanet.com.br/pregao/ata/ata.html?pregao=15610&&ata=18217

Melhor Oferta
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Recursos do Item 1

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:04:33 horas do dia 08 de Outubro de 2020
cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).

MAYCO PABLO SANTOS ARAÚJO
Pregoeiro(a) Oficial
REGINA CRISTIANE CAITANO CIRINO SOUZA
Equipe de Apoio
DEYSE FERREIRA NASCIMENTO
Equipe de Apoio
Autenticação: BD6875119546035623EDCA6C218F5143
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