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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00119/2020 (SRP)

 
Às 13:00 horas do dia 20 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal 280/2020 de 13/05/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17
de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 47, para realizar os procedimentos
relativos ao Pregão nº 00119/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de
auriculoterapia. acupuntura, enfermagem, enxovais, equipamentos, ar condicionado e itens diversos para uso nas PICS., tendo em
vista Ao se encerrar o processo, avaliei que este item estava acima do máximo estimado no edital, portanto, estou retornando a fase
para declará-lo fracassado..

Item: 22
Descrição: MÓVEL MULTIUSO
Descrição Complementar: Maca Fixa Reclinável. Características: Estrutura em aço redondo. Leito estofado revestido com
courvim; cabeceira reclinável até 4 posições através de cremalheira; pés com ponteiras plásticas ou de borracha. Pintura
eletroestática a pó epóxi branca. Dimensões aproximadas: 1,85m (comprimento) x 0,55m (largura) x 0,80m (altura). Garantia
mínima 06 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de
ME/EPP
Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 506,6600 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Histórico
Item: 22 - MÓVEL MULTIUSO

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de Fase 19/10/2020 12:37:56 Volta de Fase para Julgamento
Item cancelado no julgamento 20/10/2020 12:53:09 Item cancelado no julgamento. Motivo: valor acima do estimado

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 19/10/2020
12:37:56

Este pregão foi reagendado para 20/10/2020 13:00.

Sistema 19/10/2020
12:37:56

Sr(s) fornecedor(es), o item 22 está retornando à fase de Julgamento.

Sistema 20/10/2020
12:53:09

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 20/10/2020
12:54:53

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/10/2020 às 13:20:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de Fase 19/10/2020
12:37:56

Ao se encerrar o processo, avaliei que este item estava acima do máximo estimado no edital,
portanto, estou retornando a fase para declará-lo fracassado.. Reagendado para: 20/10/2020
13:00

Abertura de Prazo 20/10/2020 Abertura de prazo para intenção de recurso



12:53:09
Informado

Fechamento de
Prazo

20/10/2020
12:54:53 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/10/2020 às 13:20:00.

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 45, do Decreto 10.024 de 20 de
setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:22 horas do dia 20 de outubro de 2020, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WILLIAM SCHOENARDIE 
Pregoeiro Oficial

JANAINA DEBACKER NUNES
Equipe de Apoio
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