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Ata de Processo Deserto
Prefeitura Municipal de Anapu
FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE

Registro de Preços Eletrônico - 05-2022-FMS

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

13/09/2022 18:45 14/09/2022 10:00 21/09/2022 10:00 26/09/2022 09:00 26/09/2022 09:30

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Observações

0001 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA
EM EQUIPAMENTOS MEDICOS
HOSPITALARES E DIVERSOS E MAQUINA DE
RAIO X, COMO TAMBÉM REPOSIÇÃO DE
PEÇAS QUANO NECESSÁRIO.

282,4750 300,0000 h Deserto

0002 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA
EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E
RAIO X ONDONTOLÓGICO, COMO TAMBEM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUANDO
NECESSÁRIO.

328,2250 250,0000 h Deserto

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

13/09/2022 EDITAL - P.E. SRP 005-2022 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALES.pdf

Propostas Enviadas
0001 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS
HOSPITALARES E DIVERSOS E MAQUINA DE RAIO X, COMO TAMBÉM REPOSIÇÃO DE PEÇAS
QUANO NECESSÁRIO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Deserto

0002 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E RAIO X
ONDONTOLÓGICO, COMO TAMBEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Deserto

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

- - - - - -

Chat
Data Apelido Frase

26/09/2022 - 09:51:24 Pregoeiro Bom dia!

26/09/2022 - 09:51:57 Pregoeiro Senhores licitantes, boa tarde! está aberto a sessão pública do Pregão Eletrônico 005/2022 - FMS. Desde já,
gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão.

26/09/2022 - 09:54:18 Pregoeiro Informo que estamos tendo problema de conexão de internet, desde já peço a compreensão de todos.
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26/09/2022 - 09:55:08 Pregoeiro Senhores licitantes, bom dia. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 005/2022, promovido
pela equipe de apoio da Administração da Prefeitura Municipal de Anapu/PA. Antes de iniciar a fase
competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos. São de responsabilidade do licitante todas
as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de
lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros. Na presente licitação será adotado o
modo de disputa ABERTO, previsto no Decreto 10.024/2019. O envio de lances, sejam eles intermediários
ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo), de
modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema. A exclusão de
lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando
houver fortes indícios de inexequibilidade do... (CONTINUA)

26/09/2022 - 09:55:08 Pregoeiro (CONT. 1) preço. Destacamos que esta licitação é para REGISTRO DE PREÇOS. A qualquer momento após
a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 43, `PAR`3º, da Lei
8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor
e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados
juntamente com a proposta. Caso não tenham inserido todos os documentos de habilitação exigidos no
Edital juntamente com a proposta inicial, certifiquem-se, desde já, que os mesmos constem do Sicaf. A
princípio, como regra, não aceitaremos, para efeito de habilitação, o envio tardio de documentos que
deveriam ter sido encaminhados juntamente com a proposta de preços inicial, ou que já deveriam constar do
Sicaf. Apenas excepcionalmente, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, considerando as
circunstâncias do caso concreto, esta hipótese (aceitação de envio tardio)...

26/09/2022 - 09:55:08 Pregoeiro (CONT. 2) será admitida. Nos termos do art. 49, V, do Decreto 10.024/2019, e do art. 7º da Lei 10.520/2002,
o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar pelo prazo de até 5
(cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
Licitação é coisa séria! Repito: o licitante que deixar de entregar ou desistir da proposta (ainda que atualizada
após a fase de lances), ensejar o retardamento da licitação, não apresentar a documentação exigida, poderá
sofrer penalidade de IMPEDIMENTO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR e suspensão do SICAF, por
período de até 5 anos. As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo Pregoeiro neste
Chat, ou pelo Sistema Compras Públicas pelo Chat e por e-mail (suspensão administrativa), conforme o
caso, COM INDICAÇÃO DA DATA E HORÁRIO PARA A SUA RETOMADA, assegurando a todos condições
de acompanhar os atos praticados durante a licitação....

26/09/2022 - 09:55:08 Pregoeiro (CONT. 3) Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. Isto posto, procederemos agora à
abertura dos itens. Um momento, por favor. Iniciaremos nesse momento a verificação das propostas
cadastradas.

26/09/2022 - 09:57:27 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

26/09/2022 - 10:06:02 Sistema Não foram apresentadas propostas para o processo, que foi portanto considerado deserto.

JADIS RIBEIRO DOS SANTOS

Pregoeiro

EDIO CORREA DOS SANTOS

Apoio

JAIRO PIRES LEAL

Apoio

LUCIENE BARBOSA DOS SANTOS

Apoio


