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Pregão Eletrônico

988183.2252021 .3971 .4439 .121089100

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00225/2021

 
Às 14:30 horas do dia 20 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal 01/2022 de 04/01/2022, 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 20, para realizar os procedimentos
relativos ao Pregão nº 00225/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de Acolhimento Institucional (Residência Inclusiva) para Jovens e Adultos (Idade entre 18 e 59 anos) com Deficiência, em
situação de Dependência, para o Município de Lages/SC, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo I – Termo de
Referência, que passa a fazer parte integrante deste Edital.. 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: Serviço especializado em assistência social
Descrição Complementar: Contratação de 2 (duas) vagas em Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas com
Deficiência – Residência Inclusiva. Características: Jovens e Adultos com deficiência, com idade entre 18 a 59 anos, de ambos os
sexos, cujos vínculos familiares estejam rompidos ou extremamente fragilizados. A contratada deverá oferecer acolhimento
ininterrupto e integral e arcara com todos os custos operacionais em relação a execução do serviço, bem como: alimentação,
vestuário, higienização, fraldas (se necessário), cuidados médicos incluindo medicamentos, atividades socioeducativas, espaços
de referência, enquanto perdurar a necessidade de acolhimento. Promover o desenvolvimento das capacidades adaptativas para
a vida diária: promover a convivência entre os residentes e a comunidade. Demais informações conforme Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 177.600,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: MAIS ACONCHEGO SERVICO ASSISTENCIAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 177.500,0000 e com valor
negociado a R$ 177.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - Serviço especializado em assistência social

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
30.192.531/0001-94 MAIS

ACONCHEGO
SERVICO
ASSISTENCIAL
LTDA

Sim Sim 12 R$ 14.800,0000 R$ 177.600,0000 19/01/2022
19:49:06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de
Acolhimento Institucional (Residência Inclusiva) para Jovens e Adultos (Idade entre 18 e 59 anos) com Deficiência,
em situação de Dependência, para o Município de Lages/SC, em conformidade com as especificações prescritas no
Anexo I – Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste Edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 177.600,0000 30.192.531/0001-94 20/01/2022 14:30:00:380
R$ 177.500,0000 30.192.531/0001-94 20/01/2022 14:37:31:473

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

20/01/2022
14:31:52 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 20/01/2022
14:36:00 Item aberto para lances.

Encerramento
sem prorrogação

20/01/2022
14:46:01 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento 20/01/2022
14:46:39 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

20/01/2022
14:46:39 Item com etapa aberta encerrada.
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Abertura do prazo
- Convocação
anexo

20/01/2022
15:19:43

Convocado para envio de anexo o fornecedor MAIS ACONCHEGO SERVICO ASSISTENCIAL LTDA,
CNPJ/CPF: 30.192.531/0001-94.

Encerramento do
prazo -
Convocação anexo

20/01/2022
15:35:12

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAIS ACONCHEGO SERVICO
ASSISTENCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 30.192.531/0001-94.

Aceite de
proposta

20/01/2022
15:49:37

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAIS ACONCHEGO SERVICO ASSISTENCIAL LTDA,
CNPJ/CPF: 30.192.531/0001-94, pelo melhor lance de R$ 177.500,0000 e com valor negociado a
R$ 177.000,0000. Motivo: Valor negociado.

Habilitação de
fornecedor

20/01/2022
15:50:14

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAIS ACONCHEGO SERVICO ASSISTENCIAL LTDA
- CNPJ/CPF: 30.192.531/0001-94

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 20/01/2022
14:30:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise
de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances.

Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para
disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura

dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 20/01/2022

14:31:17
Prezados licitantes, boa tarde

Pregoeiro 20/01/2022
14:31:22

Estamos iniciando a Sessão de abertura do Pregão Eletrônico nº 225/2021.

Pregoeiro 20/01/2022
14:31:31

Informo que comunicarei pelo CHAT qualquer movimentação em relação ao pregão, bem
como suspensões, convocações para envio da proposta readequada, envio de anexos e

solicitação de manifestação do licitante, caso seja necessário. Portanto, é de suma
importância que todos os licitantes acompanhem as mensagens do chat durante todas as

etapas do certame.
Pregoeiro 20/01/2022

14:31:35
Compete ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, sendo responsável

pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem
enviada ou emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 20/01/2022
14:31:37

O modo de disputa será o modo “ABERTO”, em que os licitantes deverão apresentar lances
públicos e sucessivos, com prorrogações.

Pregoeiro 20/01/2022
14:31:47

A Etapa de Lances será iniciada a partir das 14:35h.

Sistema 20/01/2022
14:35:00

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.
Mantenham-se conectados.

Sistema 20/01/2022
14:35:00

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se
conectados.

Sistema 20/01/2022
14:36:00

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 20/01/2022
14:46:01

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 20/01/2022
14:46:39

O item 1 está encerrado.

Sistema 20/01/2022
14:46:40

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 20/01/2022
15:04:07

A proposta apresentada foi considerada classificada.

Pregoeiro 20/01/2022
15:04:25

A seguir será realizada a negociação e envio da proposta readequada.

Pregoeiro 20/01/2022
15:05:07

Para MAIS ACONCHEGO SERVICO ASSISTENCIAL LTDA - Boa tarde Sr. licitante, é possível
reduzir o valor ofertado para o Item 1?

30.192.531/0001-
94

20/01/2022
15:18:07

Boa tarde Sr. Pregoeiro, segue nosso ultima valor ofertado R$ 177.000,00

Pregoeiro 20/01/2022
15:19:39

Para MAIS ACONCHEGO SERVICO ASSISTENCIAL LTDA - Ok, muito obrigado. Favor
encaminhar a proposta readequada de acordo com o valor negociado de R$ 177.000,00,

com o prazo de envio de até 02 (duas) horas.
Sistema 20/01/2022

15:19:43
Senhor fornecedor MAIS ACONCHEGO SERVICO ASSISTENCIAL LTDA, CNPJ/CPF:

30.192.531/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 20/01/2022

15:35:12
Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAIS ACONCHEGO SERVICO ASSISTENCIAL LTDA,

CNPJ/CPF: 30.192.531/0001-94, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 20/01/2022

15:49:49
A proposta readequada foi recebida, sendo-a aceita.

Pregoeiro 20/01/2022
15:49:57

Após conferência da documentação de habilitação da proponente verificou-se que a mesma
atende as exigências editalícias, sendo-a considerada habilitada.

Pregoeiro 20/01/2022
15:50:10

A seguir será finalizada a habilitação no sistema.

Sistema 20/01/2022
15:50:16

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 20/01/2022
15:50:42

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/01/2022 às
16:20:00.
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Pregoeiro 20/01/2022
16:24:52

Obrigado pela participação. A sessão está encerrada.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 20/01/2022 14:01:33
Abertura da sessão

pública 20/01/2022 14:30:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

20/01/2022 14:35:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas 20/01/2022 14:46:40 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 20/01/2022 15:50:16 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do

prazo 20/01/2022 15:50:42 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/01/2022 às 16:20:00.

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 16:25 horas do dia 20 de janeiro de 2022, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
HENRIQUE ROBERTO ARRUDA MENEGUELI 
Pregoeiro Oficial

WILLIAM SCHOENARDIE
Equipe de Apoio

Voltar   
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