
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S A - CENTRAIS DE

ABASTECIMENTOS DO PARANA S/A - (PR)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANA S A / Nº

Processo: 17.467.024-2)

 

     às 09:34:36 horas do dia 20/05/2021 no endereço AV NOSSA SENHORA DA LUZ-2143,

bairro JARDIM SOCIAL, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

Sr(a). SONIA DE BRITO BARBOSA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

17.467.024-2 - 2021/003/2021 que tem por objeto Contratação de empresa especializada na

prestação de serviços de atendimento médico de urgência e emergência visando a saúde

dos usuários da Unidade Atacadista da CEASA/PR de Curitiba, com a prestação de serviços

de Ambulância Móvel Tipo B.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atendimento

médico de urgência e emergência visando a saúde dos usuários da Unidade Atacadista da

CEASA/PR de Curitiba, com a prestação de serviços de Ambulância Móvel Tipo B.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atendimento

médico de urgência e emergência visando a saúde dos usuários da Unidade Atacadista da

CEASA/PR de Curitiba, com a prestação de serviços de Ambulância Móvel Tipo B.

 

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/05/2021 11:20:40:236 VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA  R$ 45.000,00

19/05/2021 12:20:54:247 UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - EPP  R$ 46.083,00

20/05/2021 09:18:56:700 A & G SERVICOS MEDICOS LTDA  R$ 552.999,96

17/05/2021 13:52:03:638 MAIS SAUDE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME  R$ 46.083,33

Data-Hora Fornecedor Lance

20/05/2021 09:43:36:358 MAIS SAUDE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME  R$ 43.000,00

20/05/2021 09:43:27:406 VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA  R$ 43.250,00

20/05/2021 09:43:34:499 UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - EPP  R$ 43.275,00
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    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 20/05/2021, às 09:46:51 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de atendimento médico de urgência e emergência visando a saúde

dos usuários da Unidade Atacadista da CEASA/PR de Curitiba, com a prestação de serviços

de Ambulância Móvel Tipo B. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No

dia 18/06/2021, às 15:27:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/06/2021, às 15:27:10 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de atendimento médico de urgência e emergência visando a saúde

dos usuários da Unidade Atacadista da CEASA/PR de Curitiba, com a prestação de serviços

de Ambulância Móvel Tipo B. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Fica declarado vencedor a empresa Mais Saúde

Atendimento Domiciliar Ltda ME a qual apresentou todos os documentos exigidos em Edital

tempestivamente, que após

análise das áreas financeira e CPL, foi considerada regular, não sendo encontrado nada que

a desabone. Todos os documentos encontram-se disponível na plataforma do Banco do

Brasil e site da Ceasa/Pr.

 

    No dia 18/06/2021, às 15:27:10 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de atendimento médico de urgência e emergência visando a saúde

dos usuários da Unidade Atacadista da CEASA/PR de Curitiba, com a prestação de serviços

de Ambulância Móvel Tipo B. - a empresa MAIS SAUDE ATENDIMENTO DOMICILIAR

LTDA - ME com o valor R$ 43.000,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 20/05/2021, às 09:18:56 horas, o Pregoeiro da licitação - SONIA DE BRITO

BARBOSA - desclassificou a proposta do fornecedor - A & G SERVICOS MEDICOS LTDA,

no lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de

atendimento médico de urgência e emergência visando a saúde dos usuários da Unidade

Atacadista da CEASA/PR de Curitiba, com a prestação de serviços de Ambulância Móvel

Tipo B. O motivo da desclassificação foi: O valor ofertado está acima do valor estimado da

licitação, que é de R$ 46.083,33 mensais. Conforme critério de disputa informado no edital,

o valor da proposta é mensal.

 

    Diante do registro de intenção  do representante GILBERTO DE FARIA PESSOA
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MOREIRA da empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA no lote (1) - Contratação de

empresa especializada na prestação de serviços de atendimento médico de urgência e

emergência visando a saúde dos usuários da Unidade Atacadista da CEASA/PR de Curitiba,

com a prestação de serviços de Ambulância Móvel Tipo B.,  em interpor recurso o Pregoeiro

da disputa abriu prazo legal para apresentação  formal das razões e contra razões do

recurso.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

SONIA DE BRITO BARBOSA

Pregoeiro da disputa

 

JOAO LUIZ BUSO

Autoridade Competente

 

JOAREZ MIRANDA

Membro Equipe Apoio

 

ANTONIO APARECIDO TEIXEIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
12.532.358/0001-44 A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

19.283.087/0001-80 MAIS SAUDE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME

10.957.463/0001-08 UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - EPP

03.502.533/0001-60 VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
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