
Prefeitura Municipal de Horizonte/CE 

Ata de Pregão Eletrônico 

Ata da sessão de licitação pública, na modalidade de pregão eletrônico, a que se refere o edital n 0  
2019.03.22.1 - SRP do(a) Secretaria de Saúde, CNPJ 23.555.19610001-86. 

Nome do Promotor / Comprador: Prefeitura Municipal de Horizonte/CE 
Edital: 2019.03.22.1 - SRP 	 ,. 
Data de início do recebimento das propostas: 27 de 03 de 2019 às 09:00 
Data da Realização: 09 de 04 de 2019 as 09:00  

Local: www.bbmnet.com.br  
Pregoeiro responsável: Rosilândia Ribeiro da Silva  

Ao(s) 09 dia(s) do mês abril do ano de 2019, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br, nos 
termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) Sr(a) Rosilândia Ribeiro da Silva 
juntamente com a equipe de apoio Sr(a) Erandir Pereira de Sousa , Francisca Jorangela Barbosa Almeida e 
José Thiago de Carvalho, para proceder a sessão pública de pregão eletrônico com o objetivo de adquirir 
Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações de pessoa 

fl 
jurídica, admitindo o formato de cooperativa, para atender as necessidades complementares de serviço 
especializado em assistência social e de serviço técnico especializado em saúde e de nível superior, no 
município de Horizonte, conforme especificações contidas no Termo de Referência., conforme 
especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório. 

Inicialmente, ficou registrado que às 09:00 horas do dia 09 de abril de 2019 teve início, por meio do 
sistema eletrônico, conforme consta no edital, o prazo para recebimento das propostas iniciais de preços. 
Foi registrado o recebimento da(s) proposta(s) inicial(ais) de preços, por lote do(s) seguinte(s) 
participante(s): 

Lotes: 

Lote - 1 - Conforme Anexo 1- Termo de referencia do Edital. 
Situação - Adjudicado 

Classificação 
Empresa 

COOPERATIVA DE TRABALHO DE 
ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR LTDA 
UNI VIDA - COOPERATIVA DE 
TRABALHO E SERVIÇOS DE 
ATENDIMENTO 

Desclassificação 

Data e Hora do Registro 
0810412019 15:04:02 

09104/2019 04:56:34 

Valor da Proposta 
1.986.875,52 

2.494.366,56 

Motivação 
Desclassificado por 
ofertar proposta (lance) 
inexequível, 
descumprindo Edital 
7.5.15 onde cita Os 
licitantes que 
apresentarem preços 
unitários e/ou totais 
excessivos ou 
manifestamente 
inexequíveis serão 
considerados 
desclassificados., bem 
como artigo 48, §19 da 
Lei 8.666/93, 

Empresa 
COOPERATIVA DE 
TRABALHO DOS 
PROFISSIONAIS DE 
SAUDE DO ESTADO 

Data e Hora do Registro 	Valor da Proposta 
08/04/2019 14:45:25 	 2.154.983,04 
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llut, Recursos 

Nenhuns participante registrou intenção de interpor recurso. 

Lote - 2 - Conforme Anexo 1 - Termo de referencia do Edital 
Situação - Adjudicado 

Classificação 

Empresa Data e Hora do Registro 
COOPERATIVA DE TRABALHO DE 08/04/2019 	15:06:27 
ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR LTDA 
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS 08104/2019 	15:49:28 
PROFISSIONAIS DE SAUDE DO ESTADO 
UNIVIDA - COOPERATIVA DE 09/04/2019 04:58:13 
TRABALHO E SERVIÇOS DE 
ATENDIMENTO 

Desclassificação 

consideram-se 
manifestamente 
inexequíveis..., as 
propostas cujos valores 
sejam inferiores a 70% 
(setenta por cento) do 
menor dos seguintes 
valores: a) média 
aritmética dos valores 

das propostas 
superiores a 50% 

(cinquenta por cento) 
do valor orçado pela 
administração, ou b) 
valor orçado pela 
administração. 

Valor da Proposta 
841.397.76 

623.306,88 

568.025,16 

Empresa 
COOPERATIVA DE 
TRABALHO 
MULTIPROFISSIONAL DE 

SAÚDE DO ESTADO 

Data e Hora do Registro 	Valor da Proposta 
08/04/2019 16:2734 	 584.928,00 
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Motivação 
está INABILITADA por 
não apresentar 

declaração exigida em 
Edital item 5.6.2 onde 
cita Declaração da 
licitante de 
disponibilidade dos 
seus profissionais 
registrados nos devidos 
conselhos de classes, 
considerados essenciais 
para o cumprimento do 
objeto desta licitação, 
mediante a 
apresentação de 
declaração formal da 
sua disponibilidade, 
sob as penas cabíveis, 
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conforme permissivo 
do §6Q do art. 30 da Lei 
n2  8.666193.. Ressalto 
que a declaração NÃO 
foi apresentada nos 
documentos enviados 
via e-mail, bem como 
os documentos 
entregues na sede da 
Comissão Permanente 
de Pregão. 

Recursos 

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

Após a etapa de lances foi feita a análise de aceitabilidade da(s) proposta(s) e habilitação do(s) 
vencedore(s), por lote, e o resultado foi o seguinte: 

RESULTADO CONSOLIDADO APÓS ENCERRAMENTO DA SESSÃO 

Todos os registros realizados no sistema, bem como eventuais manifestações de interposição de recursos 
do(s) participante(s), está(ão) devidamente contido(s) no relatório descritivo da sessão, individualizado por 
lote, que é parte integrante dessa ata. 

Nada mais havendo a tratar, o pregoeiro declarou encerrados os trabalhos. 

Neg.eiro:  

flM )d& & MreX1c 
Membro(s) de Equipe: Erandir Per ira de So sa Francisca Jorangela Barbosa Almeida e José Thiago de Carvalho 


