Ata Parcial
Às 14:00 horas do dia 14 de September de 2011, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal
de Gravataí e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pela portaria 1925/2010 para, em
atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/2002, referente ao processo PE 070/2011 - C, realizar
os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico 070/2011 - C.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços hospitalares em regime de
internação.
Tratamento Diferenciado: Licitação com desempate ME/EPP/Cooperativa
Iniciando os trabalhos, o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no
edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital,
foram encerradas as ofertas de lances.

Item 0001
Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços hospitalares e técnicos profissionais a
serem prestados a pacientes através de encaminhamento da SMS em regime de internação para o
tratamento de uso de drogas lícitas (exceto tabaco), ilícitas e transtornos mentais graves e persistentes
para pacientes maiores de 12 anos, de ambos os sexos. A contratação terá como unidade de
pagamento a diária hospitalar, a qual compreende o fornecimento de medicamentos, alimentação,
hotelaria, equipamentos, serviços médicos em psiquiatria e em outras especialidades e demais
recursos humanos necessários à assistência, com estimativa de 540 diárias/mês correspondente a uma
média de 36 internações/mês. Prazo de vigência de 12 meses, prorrogável por iguais períodos
Unidade: Mês

Qtde: 12

Valor de Referência: R$ 70.200,0000
Menor Lance: R$ 79.920,0000

Situação: Habilitado

Melhor Classificado: CLINICA GRAMADO SS LTDA
Marca: CLINICA GRAMADO

PROPOSTAS APRESENTADAS
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)
Fornecedor: CLINICA GRAMADO SS LTDA
Tipo da Empresa: LTDA

CNPJ: 03.811.835/0001-10

Valor Unitário: 81.000,0000

Valor Total: 972.000,0000

Marca: CLINICA GRAMADO
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Fabricante: PSIQUIATRIA
Detalhamento: Internação para o tratamento de uso de drogas lícitas (exceto tabaco), ilícitas e transtornos mentais
graves e persistentes para pacientes maiores de 12 anos, de ambos os sexos
Data/hora: 13/09/2011 13:46:36

LANCES APRESENTADOS
(Os lances com * na frente foram desclassificados pelo pregoeiro)
Fornecedor: CLINICA GRAMADO SS LTDA
CNPJ: 03.811.835/0001-10

Valor: R$ 79.920,0000

Data/hora: 14/09/2011 14:17:10

EVENTOS DO ITEM
Número: 0001
21/09/2011 14:09:52 - O pregoeiro habilitou o lance do item Contratação de empresa para prestação de serviços
hospitalares e técnicos profissionais a serem prestados a pacientes através de encaminhamento da SMS em regime de
internação para o tratamento de uso de drogas lícitas (exceto tabaco), ilícitas e transtornos mentais graves e persistentes
para pacientes maiores de 12 anos, de ambos os sexos. A contratação terá como unidade de pagamento a diária
hospitalar, a qual compreende o fornecimento de medicamentos, alimentação, hotelaria, equipamentos, serviços médicos
em psiquiatria e em outras especialidades e demais recursos humanos necessários à assistência, com estimativa de 540
diárias/mês correspondente a uma média de 36 internações/mês. Prazo de vigência de 12 meses, prorrogável por iguais
períodos do pregão 070/2011 - C
14/09/2011 14:31:51 - O pregoeiro aceitou a proposta de 79.920,0000 no item Contratação de empresa para prestação
de serviços hospitalares e técnicos profissionais a serem prestados a pacientes através de encaminhamento da SMS em
regime de internação para o tratamento de uso de drogas lícitas (exceto tabaco), ilícitas e transtornos mentais graves e
persistentes para pacientes maiores de 12 anos, de ambos os sexos. A contratação terá como unidade de pagamento a
diária hospitalar, a qual compreende o fornecimento de medicamentos, alimentação, hotelaria, equipamentos, serviços
médicos em psiquiatria e em outras especialidades e demais recursos humanos necessários à assistência, com estimativa
de 540 diárias/mês correspondente a uma média de 36 internações/mês. Prazo de vigência de 12 meses, prorrogável por
iguais períodos do pregão 070/2011 - C
14/09/2011 14:06:23 - O pregoeiro mudou o status do item Contratação de empresa para prestação de serviços
hospitalares e técnicos profissionais a serem prestados a pacientes através de encaminhamento da SMS em regime de
internação para o tratamento de uso de drogas lícitas (exceto tabaco), ilícitas e transtornos mentais graves e persistentes
para pacientes maiores de 12 anos, de ambos os sexos. A contratação terá como unidade de pagamento a diária
hospitalar, a qual compreende o fornecimento de medicamentos, alimentação, hotelaria, equipamentos, serviços médicos
em psiquiatria e em outras especialidades e demais recursos humanos necessários à assistência, com estimativa de 540
diárias/mês correspondente a uma média de 36 internações/mês. Prazo de vigência de 12 meses, prorrogável por iguais
períodos do pregão 070/2011 - C para tempo aleatório. Tempo de Iminência acionado.
14/09/2011 14:06:12 - O item Contratação de empresa para prestação de serviços hospitalares e técnicos profissionais
a serem prestados a pacientes através de encaminhamento da SMS em regime de internação para o tratamento de uso de
drogas lícitas (exceto tabaco), ilícitas e transtornos mentais graves e persistentes para pacientes maiores de 12 anos, de
ambos os sexos. A contratação terá como unidade de pagamento a diária hospitalar, a qual compreende o fornecimento
de medicamentos, alimentação, hotelaria, equipamentos, serviços médicos em psiquiatria e em outras especialidades e
demais recursos humanos necessários à assistência, com estimativa de 540 diárias/mês correspondente a uma média de
36 internações/mês. Prazo de vigência de 12 meses, prorrogável por iguais períodos foi aberto para lances
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25/08/2011 15:44:26 - O pregoeiro João Carlos von Hoonholtz Junior adicionou o item Contratação de empresa para
prestação de serviços hospitalares e técnicos profissionais a serem prestados a pacientes através de encaminhamento da
SMS em regime de internação para o tratamento de uso de drogas lícitas (exceto tabaco), ilícitas e transtornos mentais
graves e persistentes para pacientes maiores de 12 anos, de ambos os sexos. A contratação terá como unidade de
pagamento a diária hospitalar, a qual compreende o fornecimento de medicamentos, alimentação, hotelaria,
equipamentos, serviços médicos em psiquiatria e em outras especialidades e demais recursos humanos necessários à
assistência, com estimativa de 540 diárias/mês correspondente a uma média de 36 internações/mês. Prazo de vigência de
12 meses, prorrogável por iguais períodos no pregão 070/2011 - C

EVENTOS DO PREGÃO
21/09/2011 14:09:39 - O pregoeiro habilitou os vencedores do pregão 070/2011 - C
21/09/2011 14:09:34 - O pregoeiro reabriu o pregão 070/2011 - C
14/09/2011 14:34:20 - O pregoeiro suspendeu o pregão 070/2011 - C
14/09/2011 14:31:54 - O pregoeiro alterou o pregão 070/2011 - C para a declaração de vencedores
25/08/2011 15:43:20 - Data e hora de abertura das propostas: 14/09/2011 às 14:00 h
25/08/2011 15:43:20 - Data e hora limite para envio das propostas: 14/09/2011 às 13:00 h
25/08/2011 15:43:20 - Data e hora limite para envio da impugnação: 12/09/2011 às 13:00 h
25/08/2011 15:43:17 - Data e hora para início das propostas: 26/08/2011 às 09:00 h
25/08/2011 15:43:16 - O pregoeiro João Carlos von Hoonholtz Junior criou o pregão 070/2011 - C em 25/08/2011 às
15:43 h

TROCA DE MENSAGENS
14/09/2011 14:05:01 - Pregoeiro: Boa tarde, senhores fornecedores!
14/09/2011 14:05:30 - Pregoeiro: Estamos iniciando o Pregão 070/2011-C.
14/09/2011 14:05:52 - Pregoeiro: Abrirei o item para lances e serão concedidos 10 minutos para a disputa,
após será acionado o tempo aleatório.
14/09/2011 14:06:12 - Sistema: Item 0001 foi aberto para lances. (Existe MPE participando neste item)
14/09/2011 14:06:22 - Sistema: Foi acionado o Tempo de Iminência para o item 0001. Em 10 minutos iniciará o Tempo
Aleatório
14/09/2011 14:06:42 - Pregoeiro: O item 01 está com lance acima do valor de referência.
14/09/2011 14:06:56 - Pregoeiro: Senhores fornecedores, itens com lances acima do valor de referência
poderão não ser adjudicados.
14/09/2011 14:07:07 - Pregoeiro: Aguardo melhores lances!
14/09/2011 14:20:25 - Pregoeiro: Aguardo melhores lances!
14/09/2011 14:31:50 - Sistema: Item 0001 teve a proposta de 79.920,0000 aceita
14/09/2011 14:31:54 - Sistema: O item 0001 obteve a empresa CLINICA GRAMADO SS LTDA (03.811.835/0001-10) com
a melhor oferta no lance de valor unitário de R$79.920,0000, marca CLINICA GRAMADO, fabricante PSIQUIATRIA
14/09/2011 14:32:10 - Pregoeiro: Pregão encerrado, obrigado pela participação!
14/09/2011 14:33:46 - Pregoeiro: Pregão encerrado, obrigado pela participação!
14/09/2011 14:34:19 - Sistema: O pregão foi suspenso: no aguardo de documentação e proposta.
21/09/2011 14:09:34 - Sistema: O pregão foi reaberto da suspensão.
21/09/2011 14:09:52 - Sistema: O item 0001 foi habilitado.
21/09/2011 14:10:01 - Sistema: Prazo de Intenção de Recurso cadastrado. Encerramento em 22/09/2011 às 09:00

IMPUGNAÇÕES DO EDITAL
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Não houveram impugnações contra o edital deste pregão.

INTENÇÕES DE RECURSO
Não houveram intenções de recurso para nenhum item do pregão.

ALTERAÇÃO DE USUÁRIOS
Não houveram alterações de usuários no pregão.

Encerrada a Sessão Pública, os licitantes com o melhor lance foram declarados vencedores e foi
divulgado o resultado. O pregoeiro procedeu à verificação da documentação de habilitação dos
vencedores e concedeu o prazo recursal conforme determinação legal. O Pregoeiro registra que foram
comprovadas a validade e autenticidade das certidões emitidas via INTERNET, conforme comprovantes
anexos.
Nada mais havendo a tratar a sessão foi encerrada 22 de September de 2011 às 12:34h cuja ata
segue lavrada e assinada pelo senhor pregoeiro e membros da equipe de apoio.

João Carlos von Hoonholtz Junior
Pregoeiro Oficial

Lucas Luiz Souza
Equipe de apoio

Marileusa Pereira Maciel
Equipe de apoio

Andréia Valente Dutra
Equipe de apoio

Diogo Guimarães Barcelos
Equipe de apoio
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