
Pregão Eletrônico

158658.152019 .24821 .4887 .68159858

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00015/2019

Às 09:01 horas do dia 10 de abril de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA PROAGI 123/2018 de 13/07/2018, 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 23422003213201806, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00015/2019.
Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para realização de exames periódicos
complementares nos servidores.. 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: Exame Médico Periódico
Descrição Complementar: Citologia oncótica (Papanicolau), para mulheres;
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 14.500,0000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FREIRE, IOPP & CIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 11.400,0000 .

Item: 2
Descrição: Exame Médico Periódico
Descrição Complementar: Exame Oftalmológico (Fundoscopia,tonometria e acuidade visual)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 140 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 35.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA, pelo melhor lance de R$ 33.601,0000 e com valor
negociado a R$ 33.600,0000 .

Item: 3
Descrição: Exame Médico Periódico
Descrição Complementar: Mamografia (bilateral de rastreio)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 5.400,0000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA, pelo melhor lance de R$ 5.400,0000 .

Histórico

Item: 1 - Exame Médico Periódico

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

20.063.463/0001-00 FREIRE, IOPP
& CIA LTDA

Não Não 100 R$ 140,0000 R$ 14.000,0000 09/04/2019
14:59:02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Citologia Oncótica (Papanicolau) para mulheres
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23.306.180/0001-30 D. J.
CALEMAN
FISIOTERAPIA
E
ASSESSORIA
EM SAUDE

Sim Sim 100 R$ 140,0000 R$ 14.000,0000 10/04/2019
08:32:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Citologia oncótica (Papanicolau), para mulheres;

24.371.679/0001-93 FACILE
SOLUCOES
INTEGRADAS
EIRELI

Sim Sim 100 R$ 145,0000 R$ 14.500,0000 09/04/2019
16:12:21

Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  Contratação  de  empresa  especializada  para
realização  de  exames  periódicos  complementares  nos  servidores  da  Universidade  Federal  da
Integração  Latino-Americana,  de  acordo  com  as  especificações  técnicas  e  condições  gerais  de
fornecimento  deste  Termo  de  Referência.  Item  01:  Citologia  oncótica  (Papanicolau),  para
mulheres; Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir  da presente data. Prazo,
local e condições de Entrega: Contratada deverá indicar os locais e horário de atendimento para a
realização  dos  exames.  As  clínicas  indicados  pela  Contratada  devem  obedecer  às  normas  e
exigências  dos  órgãos  fiscalizadores.  Os  exames  devem  ser  realizados  no  mesmo  dia  da
solicitação determinada. Por possuírem características próprias, os exames têm prazo de apuração
de resultados diferenciados. Estes por sua vez, devem ser encaminhados à Contratante, conforme
data previamente agendada, assim  que estiverem concluídos, não podendo nenhum destes ser
superior a 15 (quinze) dias corridos da data do exame. Quando da realização de um exame, a
Contratante utilizará do sistema informatizado SIAPENET para convocação do(a) servidor(a) e da
Contratada  para  a  realização  dos)  exame(s).  Uma  vez  aceitos,  o  horário  de  realização  será
agendado junto à SAST/DPVS e informado às partes. É vedada qualquer subcontratação de parte
do objeto. Não será admitida a participação de empresas em consórcios. Prazo de Pagamento: 30
(trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura. Prazo de garantia: 12 (doze) meses.
Prazo vigência: 12 (doze) meses. Declaramos que garantimos o fornecimento dos bens sempre
que solicitados e no prazo exigido no Termo de Referência contados a partir do envio/recebimento
da  “Solicitação  de  Fornecimento”  e/ou  Nota  de  Empenho.  Declaramos  que  todas  as  parcelas
solicitadas dos bens atenderão às exigências e especificações do Edital de Pregão Eletrônico nº
15/2019,  assim  como a  toda  legislação  inerente  ao  fornecimento  do(s)  mesmo(s).  Declaramos
que nos preços consignados em nossa proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e
sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais,
serviços,  encargos  sociais,  trabalhistas,  seguros,  lucro  e  outros  necessários  ao  cumprimento
integral  do  objeto  deste  edital  e  seus  anexos.  Declaro  estar  ciente,  e  concordar  com  todas  as
condições do edital e seus anexos. Declaro também que no valor ofertado estão inclusos todas as
despesas  que  influam  nos  custos,  tais  como:  custos  de  transporte,  seguro  e  frete,  tributos
(impostos,  taxas,  emolumentos,  contribuições  fiscais  e  parafiscais),  obrigações  sociais,
trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos; Declaro
ainda que, os materiais serão ser novos, de boa qualidade e atender aos padrões de mercado, de
acordo com as normas da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, INSTITUTO
NACIONAL  DE  METROLOGIA,  NORMALIZAÇÃO  E  QUALIDADE  INDUSTRIAL  –  INMETRO,  entre
outros ÓRGÃOS ESPECIALIZADOS.

03.285.064/0001-74 CLINICA DE
FISIOTERAPIA
INTEGRADA
LTDA

Sim Sim 100 R$ 145,0000 R$ 14.500,0000 10/04/2019
06:44:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Citologia oncótica (Papanicolau), para mulheres;

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 14.500,0000 24.371.679/0001-93 10/04/2019 09:01:32:717

R$ 14.500,0000 03.285.064/0001-74 10/04/2019 09:01:32:717

R$ 14.000,0000 20.063.463/0001-00 10/04/2019 09:01:32:717

R$ 14.000,0000 23.306.180/0001-30 10/04/2019 09:01:32:717

R$ 13.500,0000 20.063.463/0001-00 10/04/2019 09:11:30:173

R$ 13.999,0000 03.285.064/0001-74 10/04/2019 09:13:22:663

R$ 13.000,0000 24.371.679/0001-93 10/04/2019 09:13:30:870

R$ 12.800,0000 20.063.463/0001-00 10/04/2019 09:13:58:213

R$ 12.999,0000 03.285.064/0001-74 10/04/2019 09:15:11:233

R$ 11.600,0000 24.371.679/0001-93 10/04/2019 09:17:47:837

R$ 11.400,0000 20.063.463/0001-00 10/04/2019 09:18:17:730

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ
Data/Hora Inicial

Desempate
Data/Hora Final

Desempate
Situação do Lance

Valor do
Lance
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24.371.679/0001-93 10/04/2019 10:00:47:367 10/04/2019 10:03:51:193
Fornecedor enviou

lance
R$

11.000,0000

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
10/04/2019
09:10:08

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

10/04/2019
09:20:03

Batida iminente. Data/hora iminência: 10/04/2019 09:25:03.

Aguardando
Convocação ME/EPP

10/04/2019
09:26:00

Aguardando convocação ME/EPP

Início do desempate
10/04/2019
10:00:47

Item está em 1º desempate, aguardando lance.

Encerramento do
desempate

10/04/2019
10:03:51

Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor FACILE SOLUCOES
INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 24371679000193 enviou um lance no valor de
11.000,0000

Encerrado
10/04/2019
10:03:51

Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

10/04/2019
13:40:24

Convocado para envio de anexo o fornecedor FACILE SOLUCOES INTEGRADAS
EIRELI, CNPJ/CPF: 24.371.679/0001-93.

Encerramento do
prazo de Convocação -
Anexo

10/04/2019
16:45:33

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FACILE SOLUCOES
INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.371.679/0001-93.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

16/04/2019
10:20:53

Convocado para envio de anexo o fornecedor FACILE SOLUCOES INTEGRADAS
EIRELI, CNPJ/CPF: 24.371.679/0001-93.

Recusa
17/04/2019
09:32:16

Recusa da proposta. Fornecedor: FACILE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 24.371.679/0001-93, pelo melhor lance de R$ 11.000,0000. Motivo:
Licitante não respondeu pedido de esclarecimento no prazo determinado.

Encerramento do
prazo de Convocação -
Anexo

17/04/2019
09:32:16

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FACILE
SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.371.679/0001-93.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

17/04/2019
09:45:36

Convocado para envio de anexo o fornecedor FREIRE, IOPP & CIA LTDA,
CNPJ/CPF: 20.063.463/0001-00.

Aceite
23/04/2019
13:30:26

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FREIRE, IOPP & CIA LTDA, CNPJ/CPF:
20.063.463/0001-00, pelo melhor lance de R$ 11.400,0000. Motivo: LICITANTE
ENCAMINHOU PROPOSTA VIA E-MAIL, DEVIDO PROBLEMAS DE ACESSO AO
SIASG.

Habilitado
24/04/2019
15:00:49

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FREIRE, IOPP & CIA LTDA -
CNPJ/CPF: 20.063.463/0001-00

Encerramento do
prazo de Convocação -
Anexo

24/04/2019
15:50:00

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FREIRE,
IOPP & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.063.463/0001-00.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Exame Médico Periódico

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

23.306.180/0001-30 D. J.
CALEMAN
FISIOTERAPIA
E
ASSESSORIA
EM SAUDE

Sim Sim 140 R$ 240,0000 R$ 33.600,0000 10/04/2019
08:32:22

Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  Exame  Oftalmológico  (Fundoscopia,tonometria  e
acuidade visual)

24.371.679/0001-93 FACILE
SOLUCOES
INTEGRADAS
EIRELI

Sim Sim 140 R$ 250,0000 R$ 35.000,0000 09/04/2019
16:12:21
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Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  Contratação  de  empresa  especializada  para
realização  de  exames  periódicos  complementares  nos  servidores  da  Universidade  Federal  da
Integração  Latino-Americana,  de  acordo  com  as  especificações  técnicas  e  condições  gerais  de
fornecimento deste Termo de Referência. Item 02: Exame Oftalmológico (Fundoscopia,tonometria
e acuidade visual); Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da presente data.
Prazo, local e condições de Entrega: Contratada deverá indicar os locais e horário de atendimento
para a realização dos exames. As clínicas indicados pela Contratada devem obedecer às normas e
exigências  dos  órgãos  fiscalizadores.  Os  exames  devem  ser  realizados  no  mesmo  dia  da
solicitação determinada. Por possuírem características próprias, os exames têm prazo de apuração
de resultados diferenciados. Estes por sua vez, devem ser encaminhados à Contratante, conforme
data previamente agendada, assim  que estiverem concluídos, não podendo nenhum destes ser
superior a 15 (quinze) dias corridos da data do exame. Quando da realização de um exame, a
Contratante utilizará do sistema informatizado SIAPENET para convocação do(a) servidor(a) e da
Contratada  para  a  realização  dos)  exame(s).  Uma  vez  aceitos,  o  horário  de  realização  será
agendado junto à SAST/DPVS e informado às partes. É vedada qualquer subcontratação de parte
do objeto. Não será admitida a participação de empresas em consórcios. Prazo de Pagamento: 30
(trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura. Prazo de garantia: 12 (doze) meses.
Prazo vigência: 12 (doze) meses. Declaramos que garantimos o fornecimento dos bens sempre
que solicitados e no prazo exigido no Termo de Referência contados a partir do envio/recebimento
da  “Solicitação  de  Fornecimento”  e/ou  Nota  de  Empenho.  Declaramos  que  todas  as  parcelas
solicitadas dos bens atenderão às exigências e especificações do Edital de Pregão Eletrônico nº
15/2019,  assim  como a  toda  legislação  inerente  ao  fornecimento  do(s)  mesmo(s).  Declaramos
que nos preços consignados em nossa proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e
sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais,
serviços,  encargos  sociais,  trabalhistas,  seguros,  lucro  e  outros  necessários  ao  cumprimento
integral  do  objeto  deste  edital  e  seus  anexos.  Declaro  estar  ciente,  e  concordar  com  todas  as
condições do edital e seus anexos. Declaro também que no valor ofertado estão inclusos todas as
despesas  que  influam  nos  custos,  tais  como:  custos  de  transporte,  seguro  e  frete,  tributos
(impostos,  taxas,  emolumentos,  contribuições  fiscais  e  parafiscais),  obrigações  sociais,
trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos; Declaro
ainda que, os materiais serão ser novos, de boa qualidade e atender aos padrões de mercado, de
acordo com as normas da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, INSTITUTO
NACIONAL  DE  METROLOGIA,  NORMALIZAÇÃO  E  QUALIDADE  INDUSTRIAL  –  INMETRO,  entre
outros ÓRGÃOS ESPECIALIZADOS.

03.285.064/0001-74 CLINICA DE
FISIOTERAPIA
INTEGRADA
LTDA

Sim Sim 140 R$ 250,0000 R$ 35.000,0000 10/04/2019
06:44:44

Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  Exame  Oftalmológico  (Fundoscopia,tonometria  e
acuidade visual)

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 35.000,0000 24.371.679/0001-93 10/04/2019 09:01:32:717

R$ 35.000,0000 03.285.064/0001-74 10/04/2019 09:01:32:717

R$ 33.600,0000 23.306.180/0001-30 10/04/2019 09:01:32:717

R$ 30.000,0000 24.371.679/0001-93 10/04/2019 09:13:36:713

R$ 33.601,0000 03.285.064/0001-74 10/04/2019 09:13:46:307

R$ 29.999,9900 23.306.180/0001-30 10/04/2019 09:26:14:337

R$ 28.000,0000 24.371.679/0001-93 10/04/2019 09:28:57:317

R$ 27.999,9900 23.306.180/0001-30 10/04/2019 09:31:18:060

R$ 27.000,0000 24.371.679/0001-93 10/04/2019 09:31:44:123

R$ 26.600,0000 24.371.679/0001-93 10/04/2019 09:41:10:893

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
10/04/2019
09:12:18

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

10/04/2019
09:26:23

Batida iminente. Data/hora iminência: 10/04/2019 09:31:23.

Encerrado
10/04/2019
09:59:23

Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

10/04/2019
13:40:35

Convocado para envio de anexo o fornecedor FACILE SOLUCOES INTEGRADAS
EIRELI, CNPJ/CPF: 24.371.679/0001-93.
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Encerramento do
prazo de Convocação
- Anexo

10/04/2019
16:45:59

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FACILE SOLUCOES
INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.371.679/0001-93.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

16/04/2019
10:21:02

Convocado para envio de anexo o fornecedor FACILE SOLUCOES INTEGRADAS
EIRELI, CNPJ/CPF: 24.371.679/0001-93.

Recusa
17/04/2019
09:32:37

Recusa da proposta. Fornecedor: FACILE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 24.371.679/0001-93, pelo melhor lance de R$ 26.600,0000. Motivo:
Licitante não respondeu pedido de esclarecimento no prazo determinado.

Encerramento do
prazo de Convocação
- Anexo

17/04/2019
09:32:37

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FACILE
SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.371.679/0001-93.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

17/04/2019
09:45:50

Convocado para envio de anexo o fornecedor D. J. CALEMAN FISIOTERAPIA E
ASSESSORIA EM SAUDE, CNPJ/CPF: 23.306.180/0001-30.

Recusa
18/04/2019
10:58:50

Recusa da proposta. Fornecedor: D. J. CALEMAN FISIOTERAPIA E ASSESSORIA
EM SAUDE, CNPJ/CPF: 23.306.180/0001-30, pelo melhor lance de R$
27.999,9900. Motivo: Licitante não enviou anexo no prazo estabelecido.

Encerramento do
prazo de Convocação
- Anexo

18/04/2019
10:58:50

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor D. J.
CALEMAN FISIOTERAPIA E ASSESSORIA EM SAUDE, CNPJ/CPF:
23.306.180/0001-30.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

18/04/2019
10:58:56

Convocado para envio de anexo o fornecedor CLINICA DE FISIOTERAPIA
INTEGRADA LTDA, CNPJ/CPF: 03.285.064/0001-74.

Encerramento do
prazo de Convocação
- Anexo

18/04/2019
17:10:58

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CLINICA DE
FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA, CNPJ/CPF: 03.285.064/0001-74.

Aceite
23/04/2019
13:30:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA
LTDA, CNPJ/CPF: 03.285.064/0001-74, pelo melhor lance de R$ 33.601,0000.

Negociação de valor
23/04/2019
14:44:08

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: CLINICA DE FISIOTERAPIA
INTEGRADA LTDA, CNPJ/CPF: 03.285.064/0001-74, pelo melhor lance de R$
33.601,0000 e com valor negociado a R$ 33.600,0000. Motivo: Licitante reduziu
valor em proposta

Habilitado
24/04/2019
15:00:49

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CLINICA DE FISIOTERAPIA
INTEGRADA LTDA - CNPJ/CPF: 03.285.064/0001-74

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Exame Médico Periódico

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

23.306.180/0001-30 D. J.
CALEMAN
FISIOTERAPIA
E
ASSESSORIA
EM SAUDE

Sim Sim 30 R$ 170,0000 R$ 5.100,0000 10/04/2019
08:32:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mamografia (bilateral de rastreio)

24.371.679/0001-93 FACILE
SOLUCOES
INTEGRADAS
EIRELI

Sim Sim 30 R$ 180,0000 R$ 5.400,0000 09/04/2019
16:12:21

Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  Contratação  de  empresa  especializada  para
realização  de  exames  periódicos  complementares  nos  servidores  da  Universidade  Federal  da
Integração Latino-Americana,  de  acordo  com  as  especificações técnicas  e  condições  gerais  de
fornecimento deste Termo de Referência. Item 03: Mamografia (bilateral de rastreio); Validade
da Proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da presente data. Prazo, local e condições de
Entrega:  Contratada  deverá  indicar  os  locais  e  horário  de  atendimento  para  a  realização  dos
exames.  As  clínicas  indicados  pela  Contratada  devem  obedecer  às  normas  e  exigências  dos
órgãos  fiscalizadores.  Os  exames  devem  ser  realizados  no  mesmo  dia  da  solicitação
determinada.  Por  possuírem  características  próprias,  os  exames  têm  prazo  de  apuração  de
resultados diferenciados. Estes por sua vez, devem ser encaminhados à Contratante, conforme
data previamente agendada, assim que estiverem concluídos, não podendo nenhum destes ser
superior a 15 (quinze) dias corridos da data do exame. Quando da realização de um exame, a
Contratante utilizará do sistema informatizado SIAPENET para convocação do(a) servidor(a) e da
Contratada  para  a  realização  dos)  exame(s).  Uma  vez  aceitos,  o  horário  de  realização  será
agendado junto à SAST/DPVS e informado às partes. É vedada qualquer subcontratação de parte
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do objeto. Não será admitida a participação de empresas em consórcios. Prazo de Pagamento:
30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura. Prazo de garantia: 12 (doze)
meses. Prazo vigência: 12 (doze) meses. Declaramos que garantimos o fornecimento dos bens
sempre  que  solicitados  e  no  prazo  exigido  no  Termo  de  Referência  contados  a  partir  do
envio/recebimento  da  “Solicitação  de  Fornecimento”  e/ou  Nota  de  Empenho.  Declaramos  que
todas  as  parcelas  solicitadas  dos  bens  atenderão  às  exigências  e  especificações  do  Edital  de
Pregão  Eletrônico  nº  15/2019,  assim  como  a  toda  legislação  inerente  ao  fornecimento  do(s)
mesmo(s). Declaramos que nos preços consignados em nossa proposta incluem todos os custos
e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de
administração,  materiais,  serviços,  encargos  sociais,  trabalhistas,  seguros,  lucro  e  outros
necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos. Declaro estar ciente,
e  concordar  com  todas  as  condições  do  edital  e  seus  anexos.  Declaro  também  que  no  valor
ofertado  estão  inclusos  todas  as  despesas  que  influam  nos  custos,  tais  como:  custos  de
transporte,  seguro  e  frete,  tributos  (impostos,  taxas,  emolumentos,  contribuições  fiscais  e
parafiscais),  obrigações  sociais,  trabalhistas,  fiscais,  encargos  comerciais  ou  de  qualquer
natureza  e  todos  os  ônus  diretos;  Declaro  ainda  que,  os  materiais  serão  ser  novos,  de  boa
qualidade  e  atender  aos  padrões  de  mercado,  de  acordo  com  as  normas  da  ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA  DE  NORMAS  TÉCNICAS  -  ABNT,  INSTITUTO  NACIONAL  DE  METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO  E  QUALIDADE  INDUSTRIAL  –  INMETRO,  entre  outros  ÓRGÃOS
ESPECIALIZADOS.

03.285.064/0001-74 CLINICA DE
FISIOTERAPIA
INTEGRADA
LTDA

Sim Sim 30 R$ 180,0000 R$ 5.400,0000 10/04/2019
06:44:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mamografia (bilateral de rastreio)

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 5.400,0000 24.371.679/0001-93 10/04/2019 09:01:32:717

R$ 5.400,0000 03.285.064/0001-74 10/04/2019 09:01:32:717

R$ 5.100,0000 23.306.180/0001-30 10/04/2019 09:01:32:717

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
10/04/2019
09:16:05

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

10/04/2019
09:37:16

Batida iminente. Data/hora iminência: 10/04/2019 09:42:16.

Encerrado
10/04/2019
09:42:27

Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

10/04/2019
13:40:43

Convocado para envio de anexo o fornecedor D. J. CALEMAN FISIOTERAPIA E
ASSESSORIA EM SAUDE, CNPJ/CPF: 23.306.180/0001-30.

Recusa
11/04/2019
10:36:42

Recusa da proposta. Fornecedor: D. J. CALEMAN FISIOTERAPIA E ASSESSORIA
EM SAUDE, CNPJ/CPF: 23.306.180/0001-30, pelo melhor lance de R$
5.100,0000. Motivo: Licitante não enviou proposta no prazo estabelecido.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

11/04/2019
10:36:42

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor D. J.
CALEMAN FISIOTERAPIA E ASSESSORIA EM SAUDE, CNPJ/CPF:
23.306.180/0001-30.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

11/04/2019
10:38:41

Convocado para envio de anexo o fornecedor FACILE SOLUCOES INTEGRADAS
EIRELI, CNPJ/CPF: 24.371.679/0001-93.

Recusa
15/04/2019
09:31:29

Recusa da proposta. Fornecedor: FACILE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 24.371.679/0001-93, pelo melhor lance de R$ 5.400,0000. Motivo:
Licitante não enviou proposta no prazo estabelecido.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

15/04/2019
09:31:29

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FACILE
SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.371.679/0001-93.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

15/04/2019
09:42:33

Convocado para envio de anexo o fornecedor CLINICA DE FISIOTERAPIA
INTEGRADA LTDA, CNPJ/CPF: 03.285.064/0001-74.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

15/04/2019
16:06:43

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CLINICA DE
FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA, CNPJ/CPF: 03.285.064/0001-74.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

16/04/2019
10:21:13

Convocado para envio de anexo o fornecedor CLINICA DE FISIOTERAPIA
INTEGRADA LTDA, CNPJ/CPF: 03.285.064/0001-74.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

16/04/2019
10:23:10

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CLINICA DE
FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA, CNPJ/CPF: 03.285.064/0001-74.
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Aceite
23/04/2019
13:30:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CLINICA DE FISIOTERAPIA
INTEGRADA LTDA, CNPJ/CPF: 03.285.064/0001-74, pelo melhor lance de R$
5.400,0000.

Habilitado
24/04/2019
15:00:49

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CLINICA DE FISIOTERAPIA
INTEGRADA LTDA - CNPJ/CPF: 03.285.064/0001-74

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Pregoeiro 10/04/2019
09:01:46

Bom dia Srs. Licitantes!

Pregoeiro 10/04/2019
09:02:07

Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico no 15/2019. Pregoeira
Mariana Santana Prado Lima operando o certame. Em nome da UNILA gostaria

de agradecer a todos pela participação.

Pregoeiro 10/04/2019
09:02:24

O critério de julgamento e adjudicação do presente certame será o de MENOR
PREÇO

Pregoeiro 10/04/2019
09:02:33

Diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional,
solicito que o fato seja formalizado imediatamente para o e-mail

licitacao@unila.edu.br, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da
matéria.

Pregoeiro 10/04/2019
09:02:42

De acordo com o art. 13, IV, do Decreto no 5.450/2005, é responsabilidade dos
licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em
razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer

mensagem.

Pregoeiro 10/04/2019
09:03:33

Informo, desde já, que, com base no Acórdão TCU no 754/2015-P, o Pregoeiro,
para fins de autuação de processo administrativo sancionatório, relatará à
autoridade competente as condutas e práticas dos licitantes que, de forma

injustificada e no curso da licitação, afrontem o art. 7o da Lei no 10.520/2002.

Pregoeiro 10/04/2019
09:03:41

Reitero que não serão toleradas condutas que configurem conluio, fraude,
violação ao sigilo das propostas e burla à aplicação de sanções administrativas

(“impedimento indireto”), de modo que, em razão da constatação de conjunto de
indícios (através de diligências e consultas às bases de dados), as empresas

envolvidas serão desclassificadas e passíveis de sancionamento.

Pregoeiro 10/04/2019
09:03:48

Antes do início, peço ATENÇÃO para algumas informações preliminares:

Pregoeiro 10/04/2019
09:03:59

a) Lembramos da importância de manter atualizado vosso cadastro no SICAF,
principalmente endereço, telefones e e-mails para contato. Eventuais contatos

serão realizados através dos dados cadastrados no mesmo.

Pregoeiro 10/04/2019
09:04:07

b) A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes será sempre relatada no
"chat" e os licitantes terão prazo para resposta. Portanto, por favor,

mantenham-se conectados até o final do certame.

Pregoeiro 10/04/2019
09:04:19

c) Informamos que cada licitante pode melhorar sua própria oferta de preço sem
necessariamente ser menor que a melhor oferta registrada para o item, pois, se

o 1º colocado for desclassificado, será chamado o seguinte na ordem final de
classificação.

Pregoeiro 10/04/2019
09:04:28

d) Importante salientar que, devido a possíveis divergências entre a
especificação constante no CATSER com a especificação do Termo de Referência,

PREVALECERÁ A DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Pregoeiro 10/04/2019
09:04:44

e) Estarei analisando as propostas cadastradas nesse momento quanto à suas
condições de participação das fases posteriores. Em seguida, abrirei as mesmas

para lances.

Pregoeiro 10/04/2019
09:06:10

f) Devido a eventuais delays e/ou problemas no sistema eletrônico que possam
ocorrer, quando duas mensagens idênticas forem enviadas aos Srs., considerem

apenas a primeira.

Pregoeiro 10/04/2019
09:06:26

A participação de todos contribui para uma melhor gestão dos recursos públicos,
portanto, agradecemos desde já a boa vontade e conduta lícita de todos.

Pregoeiro 10/04/2019
09:06:47

Peço um instante para analisar as propostas.

Sistema 10/04/2019
09:10:08

Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se
empatadas. Solicitamos o envio de lances.
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Pregoeiro 10/04/2019
09:16:35

Srs. Licitantes, a etapa competitiva está iniciada, por favor, formulem os lances.

Pregoeiro 10/04/2019
09:19:41

Estarei encerrando os itens sempre com iminência de no mínimo 05 minutos.

Sistema 10/04/2019
09:20:03

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:25 de 10/04/2019, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.

Pregoeiro 10/04/2019
09:20:12

Informo que não atenderei ligações telefônicas durante esta etapa e não serão
excluídos quaisquer lances errados lançados pelos licitantes, a não ser evidente

inexequibilidade ou valores com mais de duas casas decimais.

Pregoeiro 10/04/2019
09:20:29

Atentamos ao fato de que, quando do encerramento aleatório, o item (ou grupo)
é fechado automaticamente, portanto, aconselhamos oferecerem desde cedo o

melhor preço possível à Administração.

Sistema 10/04/2019
09:26:00

O item 1 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da
Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o

encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.

Sistema 10/04/2019
09:26:23

O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 09:31 de 10/04/2019, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.

Pregoeiro 10/04/2019
09:27:01

Atentamos ao fato de que, quando do encerramento aleatório, o item (ou grupo)
é fechado automaticamente, portanto, aconselhamos oferecerem desde cedo o

melhor preço possível à Administração.

Sistema 10/04/2019
09:37:16

O(s) Item(ns) 3 está(ão) em iminência até 09:42 de 10/04/2019, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.

Pregoeiro 10/04/2019
09:50:34

Atentamos ao fato de que, quando do encerramento aleatório, o item (ou grupo)
é fechado automaticamente, portanto, aconselhamos oferecerem desde cedo o

melhor preço possível à Administração.

Sistema 10/04/2019
09:59:55

O(s) item(ns) 1 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique
em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.

Sistema 10/04/2019
10:00:47

Sr. Fornecedor FACILE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF:
24371679000193, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006,
você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1,
inferior ao lance vencedor, até às 10:05:47 de 10/04/2019. Acesse a fase de

lance.

Pregoeiro 10/04/2019
10:02:09

Srs. Licitantes, informo que para o Item 01 será realizada a fase de desempate
ficto.

Pregoeiro 10/04/2019
10:03:51

Sr. licitante, você poderá enviar lance final para o item 1, caso queira acesse a
fase de lance.

Sistema 10/04/2019
10:03:51

O item 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor FACILE
SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 24371679000193 enviou um lance

no valor de 11.000,0000

Sistema 10/04/2019
10:03:51

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 10/04/2019
10:06:02

Srs. Licitantes, todos os itens estão encerrados. Agradecemos a presença de
todos até aqui. Realizamos licitações buscando sempre a maior eficiência e

melhor uso possível dos recursos públicos de todos nós. Pedimos que
considerem uma redução aos valores vencidos no presente certame ao enviar

vossas propostas.

Pregoeiro 10/04/2019
10:08:06

Srs. Licitantes, com fundamento no art. 13, IV, do Decreto no 5.450/2005 e no
item 5.3 do Edital, comunico que cabe à licitante acompanhar as operações no

sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante

de inobservância de qualquer mensagem.

Pregoeiro 10/04/2019
10:09:49

Ressalto a responsabilidade das empresas pela fidedignidade dos atestados, uma
vez que a constatação de indícios de fraude ou falsificação poderá ensejar

sanções de natureza administrativa e criminal.

Pregoeiro 10/04/2019
10:10:52

Ressalto a responsabilidade das empresas pela fidedignidade dos atestados, uma
vez que a constatação de indícios de fraude ou falsificação poderá ensejar

sanções de natureza administrativa e criminal.

Pregoeiro 10/04/2019
10:11:05

Srs. Licitantes, saliento que o prazo máximo para envio do anexo da proposta
vencedora é o estipulado em Edital, sendo não superior a 24 (vinte e quatro)

horas.

Pregoeiro 10/04/2019
10:11:56

Srs. Licitantes, a partir das 13hs iniciarei a convocação de envio do anexo, no
prazo estipulado em Edital, da proposta completa com assinatura, marca,

modelo, prospectos, catálogos, manuais, links e quaisquer outros documentos
que dizem respeito aos itens ofertados. Lembro que o Comprasnet aceita apenas
o envio de um anexo, portanto, recomendo a compactação dos arquivos em um
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.zip.

Sistema 10/04/2019
13:40:24

Senhor fornecedor FACILE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF:
24.371.679/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 10/04/2019
13:40:35

Senhor fornecedor FACILE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF:
24.371.679/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Sistema 10/04/2019
13:40:43

Senhor fornecedor D. J. CALEMAN FISIOTERAPIA E ASSESSORIA EM SAUDE,
CNPJ/CPF: 23.306.180/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.

Pregoeiro 10/04/2019
13:42:09

Srs. licitantes, ressalto que o prazo de envio será até as 18h de hoje (10/04
/2019).

Pregoeiro 10/04/2019
13:43:35

Para D. J. CALEMAN FISIOTERAPIA E ASSESSORIA EM SAUDE - Srs. licitantes,
ressalto que o prazo de envio será até as 18h de hoje (10/04/2019).

Pregoeiro 10/04/2019
13:43:42

Para FACILE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI - Srs. licitantes, ressalto que o
prazo de envio será até as 18h de hoje (10/04/2019).

24.371.679/0001-93 10/04/2019
14:35:30

Boa tarde. Iremos providenciar o anexo.

Sistema 10/04/2019
16:45:33

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FACILE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 24.371.679/0001-93, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 10/04/2019
16:45:59

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FACILE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 24.371.679/0001-93, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 11/04/2019
10:35:51

Para D. J. CALEMAN FISIOTERAPIA E ASSESSORIA EM SAUDE - Sr. licitante, o
anexo convocado na data de ontem não foi enviado dentro do prazo

determinado. Dessa forma sua proposta será desclassificada considerando o item
7.6.3 do edital. Ressalto que de acordo com o item 17.4 considera-se não
manter a proposta a ausência de envio da mesma, e que comete infração

administrativa o licitante que não mantiver proposta.

Sistema 11/04/2019
10:36:42

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Pregoeiro 11/04/2019
10:38:22

Srs. licitantes fiquem atentos diariamente para convocação de propostas e/ou
esclarecimentos.

Sistema 11/04/2019
10:38:41

Senhor fornecedor FACILE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF:
24.371.679/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.

Pregoeiro 11/04/2019
10:40:38

Para FACILE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI - Sr. licitante, realizei a convocação
para o item 3. Peço que seja anexada a proposta até às 18h da data de hoje

(11/04). Sob pena de desclassificação.

Sistema 15/04/2019
09:31:29

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Pregoeiro 15/04/2019
09:35:13

Srs. licitantes, é necessário atentar-se ao CHAT diariamente. 2 propostas já
foram recusadas por nao envio do anexo. Ressalto que de acordo com o item

17.4 considera-se não manter a proposta a ausência de envio da mesma, e que
comete infração administrativa o licitante que não mantiver proposta.

Sistema 15/04/2019
09:42:33

Senhor fornecedor CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA, CNPJ/CPF:
03.285.064/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.

Pregoeiro 15/04/2019
09:51:19

Para CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA - Sr. licitante, realizei a
convocação para o item 3. Peço que seja anexada a proposta até às 18h da data

de hoje (15/04). Sob pena de desclassificação.

03.285.064/0001-74 15/04/2019
11:51:18

OK enviarei .

03.285.064/0001-74 15/04/2019
11:51:44

E os demais itens 01 e 02 ?

Pregoeiro 15/04/2019
13:28:16

Para CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA - Os demais itens estão sob
análise da área técnica por enquanto.

Sistema 15/04/2019
16:06:43

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA,
CNPJ/CPF: 03.285.064/0001-74, enviou o anexo para o ítem 3.

03.285.064/0001-74 15/04/2019
16:10:43

Prezada Pregoeira ! Enviado . Se for necessário posso atender tranquilamente os
demais itens se assim for o caso . Obrigado . Por fim, peço que informe quando

será reaberto este certame a fim de programação aos prazos estabelecidos

Pregoeiro 15/04/2019
16:32:36

Para CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA - Diariamente, enviarei
mensagem via CHAT para acompanharem.

Pregoeiro 15/04/2019
16:32:44

Para CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA - Obrigada

03.285.064/0001-74 15/04/2019
16:44:15

Por nada

03.285.064/0001-74 15/04/2019
17:31:14

Preciso anexar as certidões . Pode reabrir por gentileza .
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Pregoeiro 16/04/2019
10:13:28

Prezados, irei enviar agora os pedidos de esclarecimentos da área técnica.
Fiquem atentos às convocações.

Pregoeiro 16/04/2019
10:14:02

Para CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA - Sr. licitante, a respeito dos
documentos de habilitação, solicitarei em outro momento. Fique tranquilo.

Pregoeiro 16/04/2019
10:14:46

Para CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA - Pedido de esclarecimento
para o item 3: Esse exame requer equipamento especializado e infraestrutura
muito específica, como a empresa vai deslocar o equipamento e o profissional?

Pregoeiro 16/04/2019
10:15:04

Para CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA - Os laudos com os resultados
dos exames de mamografia deverão seguir os requisitos técnicos estabelecidos

na Portaria nº 453/98, ANVISA/Ministério da Saúde (MS), ´Diretrizes de
Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico´ e deverão ser

classificados conforme a proposta do BI-RADS (Breast ImagingReporting and
Data System) de 2003 (continua)

Pregoeiro 16/04/2019
10:15:16

Para CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA - (continua) e assinado por
profissional capacitado à sua emissão.

Pregoeiro 16/04/2019
10:15:43

Para CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA - Ressaltamos que os serviços
serão solicitados ao longo de um ano.

Pregoeiro 16/04/2019
10:16:35

Para CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA - Realizarei a convocação de
anexo para envio da resposta. Informo que o prazo para envio é de no máximo

até as 18h da data de hoje (16/04).

Pregoeiro 16/04/2019
10:17:37

Para FACILE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI - Sr. licitante, solicitamos os
esclarecimentos à respeito dos itens 1 e 2.

Pregoeiro 16/04/2019
10:17:54

Para FACILE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI - Item 1 - Citologia oncótica: No
descritivo é importante constar que o fornecedor deverá se responsabilizar pela

coleta do material e análise citopatológica do exame. Onde o exame será
coletado? O espaço físico e os resíduos gerados devem respeitar as exigências

legais. Profissional para coleta deve ser habilitado.

Pregoeiro 16/04/2019
10:18:01

Para FACILE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI - Item 2 - Exame Oftalmológico:
Ressalto a importância do referido exame ser realizado por médico habilitado e

especializado em oftalmologia (com registro no CRM). Já que este é o único
profissional apto legalmente para esse tipo de atendimento.A empresa vai trazer

os equipamentos necessários para o exame? Em que local o exame será
realizado?

Pregoeiro 16/04/2019
10:18:37

Para FACILE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI - Ressaltamos que os serviços
serão solicitados ao longo de um ano. O Exame oftalmológico e a mamografia
podemos fazer uma tentativa de concentrar os pedidos, pelo quantitativo ser

menor.

Pregoeiro 16/04/2019
10:19:14

Para FACILE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI - REalizarei a convocação do anexo
para envio das respostas. Informo que o prazo máximo de envio é ás 18h da

data de hoje (16/04).

Pregoeiro 16/04/2019
10:20:25

Enfatizo mais uma vez que o prazo de envio máximo é às 18h da data de hoje
(16/04). Sob pena de desclassificação. Caso ocorra algum imprevisto, favor
entrar em contato via e-mail licitacao@unila.edu.br ou pelo 45-3576 7342

Sistema 16/04/2019
10:20:53

Senhor fornecedor FACILE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF:
24.371.679/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 16/04/2019
10:21:02

Senhor fornecedor FACILE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF:
24.371.679/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Sistema 16/04/2019
10:21:13

Senhor fornecedor CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA, CNPJ/CPF:
03.285.064/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.

Sistema 16/04/2019
10:23:10

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA,
CNPJ/CPF: 03.285.064/0001-74, enviou o anexo para o ítem 3.

Pregoeiro 17/04/2019
09:16:38

Srs. licitantes, fiquem atentos ao CHAT diariamente. O não envio de de proposta
e/ou esclarecimento acarreta na recusa de proposta.

Pregoeiro 17/04/2019
09:31:42

Para FACILE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI - Sr. licitante, não foi encaminhado
o pedido de esclarecimento para os itens 1 e 2 não foi respondido no prazo

determinado. DEssa forma sua proposta será recusada.

Sistema 17/04/2019
09:32:16

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Sistema 17/04/2019
09:32:37

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Pregoeiro 17/04/2019
09:42:11

Para CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA - Sr. licitante, irei convocá-lo
para o item 2. Fique atento ao prazo de envio, que será às 18h da data de hoje
(17/04). Ressalto que o não envio do anexo acarreta a recusa da proposta, e

está sujeita a sanção.
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Pregoeiro 17/04/2019
09:43:44

Para CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA - Sr. licitante peço que
desconsidere o aviso dado acima, pois o senhor não será convocado neste

momento.

Pregoeiro 17/04/2019
09:44:27

Para CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA - Pois o selecionei
equivocadamente no momento de envio sua empresa

Pregoeiro 17/04/2019
09:44:43

Para D. J. CALEMAN FISIOTERAPIA E ASSESSORIA EM SAUDE - Sr. licitante, irei
convocá-lo para o item 2. Fique atento ao prazo de envio, que será às 18h da
data de hoje (17/04). Ressalto que o não envio do anexo acarreta a recusa da

proposta, e está sujeita a sanção.

Pregoeiro 17/04/2019
09:45:16

Para FREIRE, IOPP & CIA LTDA - Sr. licitante, irei convocá-lo para o item 1. Fique
atento ao prazo de envio, que será às 18h da data de hoje (17/04). Ressalto que

o não envio do anexo acarreta a recusa da proposta, e está sujeita a sanção.

Sistema 17/04/2019
09:45:36

Senhor fornecedor FREIRE, IOPP & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.063.463/0001-00,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 17/04/2019
09:45:50

Senhor fornecedor D. J. CALEMAN FISIOTERAPIA E ASSESSORIA EM SAUDE,
CNPJ/CPF: 23.306.180/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 18/04/2019
10:57:28

Bom dia, srs. licitantes informo que a empresa convocada para o item 1 enviou
sua proposta via e-mail, devido problemas de acesso, dentro do prazo

estabelecido.

Pregoeiro 18/04/2019
10:57:53

Fiquem atentos ao CHAT diariamente. O não envio de de proposta e/ou
esclarecimento acarreta na recusa de proposta.

Pregoeiro 18/04/2019
10:58:27

Para D. J. CALEMAN FISIOTERAPIA E ASSESSORIA EM SAUDE - Sr. licitante, não
foi encaminhado o anexo para o item 2 no prazo determinado. DEssa forma sua

proposta será recusada.

Sistema 18/04/2019
10:58:50

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Sistema 18/04/2019
10:58:56

Senhor fornecedor CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA, CNPJ/CPF:
03.285.064/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 18/04/2019
10:59:42

Para CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA - Sr. licitante, o senhor foi
convocado para o item 2. Fique atento ao prazo de envio, que será às 18h da
data de hoje (18/04). Ressalto que o não envio do anexo acarreta a recusa da

proposta, e está sujeita a sanção.

Sistema 18/04/2019
17:10:58

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA,
CNPJ/CPF: 03.285.064/0001-74, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 22/04/2019
10:19:22

Srs. licitantes, as propostas cadastradas na quinta passada estão sob análise da
área técnica. Amanhã, darei novo parecer via CHAT.

Pregoeiro 23/04/2019
13:36:06

Senhores licitantes, informamos que com o auxílio dos Srs. todas as propostas
foram analisadas e aceitas.

Pregoeiro 23/04/2019
13:41:59

Em relação à documentação de habilitação, considerando as informações
constantes do SICAF e os documentos digitalizados disponíveis caso necessite de
algum documento específico entrarei em contato via CHA e e-mail para garantir

o envio. Ressalto que não é necessário o encaminhamento de documentos
originais via correspondência.

Pregoeiro 23/04/2019
13:43:08

De acordo com o edital somente haverá a necessidade de comprovação do
preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais

não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento
digital.

Pregoeiro 23/04/2019
14:18:27

Para FREIRE, IOPP & CIA LTDA - Sr. licitante, no cadastro SICAF sua certidão
municipal está vencida. Já emiti uma certidão negativa pelo site da prefeitura

para fins de habilitação, porém alerto sobre a importância de atualizar os dados
no SICAF.

Pregoeiro 23/04/2019
14:47:59

Para FREIRE, IOPP & CIA LTDA - Sr. licitante, preciso que me encaminhe sua
proposta novamente porém com a identificação do representante na assinatura

da proposta. Encaminhe via e-mail por gentileza licitacao@unila.edu.br

Pregoeiro 23/04/2019
14:50:13

Para CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA - Sr. licitante, preciso que me
encaminhe sua proposta novamente , pois consta validade de 60 dias na mesma.

Sendo que o edital exige 90 (noventa) dias. Encaminhe via e-mail para
licitacao@unila.edu.br

Pregoeiro 24/04/2019
11:27:24

Srs. licitantes, a habilitação está agendada para o dia 24/04/19 às 15h00. Neste
horário/data será aberto prazo para recursos, nos termos do Edital e anexos.

Sistema 24/04/2019
15:00:49

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 24/04/2019
15:01:11

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/04/2019 às
15:25:00.
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Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo
24/04/2019
15:00:49

Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

24/04/2019
15:01:11

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/04/2019 às
15:25:00.

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 15:50 horas do dia 24 de abril de 2019,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARIANA SANTANA PRADO LIMA
Pregoeiro Oficial

DIEGO RAFAEL HAUBERT
Equipe de Apoio

THIAGO SANTOS GONCALVES
Equipe de Apoio

Voltar
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