
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EM -

POSTAL SAUDE - (DF)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EM /

Nº Processo: NUP 71800/2021)

 

     às 10:04:32 horas do dia 19/05/2022 no endereço SBN QUADRA 1 - ED. PALACIO DA

AGRICULTURA-BL F ANDAR 5 E 6, bairro ASA NORTE, da cidade de BRASILIA - DF,

reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). RODRIGO FERREIRA DA SILVA, e a respectiva

Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de

Licitação do Pregão Nº Processo: NUP 71800/2021 - 2022/PGE0152022 que tem por objeto

Contratação de empresa especializada em Programa de Cinesioterapia Laboral (PCL), com

mão de obra especializada de medicina, técnico/auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta e

educador físico, com locação e manutenção de equipamentos de educação física,

fisioterapia e mobiliários, no Centro de Operações dos Correios em Porto Alegre - RS, pelo

período de 12 (doze) meses.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada em Programa de Cinesioterapia Laboral

(PCL), com mão de obra especializada de medicina, técnico/auxiliar de enfermagem,

fisioterapeuta e educador físico, com locação e manutenção de equipamentos de educação

física, fisioterapia e mobiliários, no Centro de Operações dos Correios em Porto Alegre - RS,

pelo período de 12 (doze) meses.

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada em Programa de Cinesioterapia Laboral

(PCL), com mão de obra especializada de medicina, técnico/auxiliar de enfermagem,

fisioterapeuta e educador físico, com locação e manutenção de equipamentos de educação

física, fisioterapia e mobiliários, no Centro de Operações dos Correios em Porto Alegre - RS,

pelo período de 12 (doze) meses.

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/05/2022 17:24:38:074 SANSIM SERVICOS MEDICOS LTDA  R$ 2.581.582,86

19/05/2022 06:36:15:693 M.D.J. - NUCLEO INTEGRADO DE APTIDAO FISICA
SAUDE  R$ 2.400.000,00

19/05/2022 08:44:35:424 MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA  R$ 2.500.000,00

15/05/2022 18:39:30:800 MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA ME  R$ 3.000.000,00
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    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 19/05/2022, às 11:00:35 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em Programa de Cinesioterapia Laboral (PCL), com mão de obra especializada de medicina,

técnico/auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta e educador físico, com locação e manutenção

de equipamentos de educação física, fisioterapia e mobiliários, no Centro de Operações dos

Correios em Porto Alegre - RS, pelo período de 12 (doze) meses. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 20/05/2022, às 09:52:20 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/05/2022, às 09:52:20 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em Programa de Cinesioterapia Laboral (PCL), com mão de obra especializada de medicina,

técnico/auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta e educador físico, com locação e manutenção

de equipamentos de educação física, fisioterapia e mobiliários, no Centro de Operações dos

Correios em Porto Alegre - RS, pelo período de 12 (doze) meses. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIELE

BERNARDO ESTEVES MELO - desclassificou o fornecedor: SANSIM SERVICOS

MEDICOS LTDA. No dia 20/05/2022, às 11:24:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/05/2022, às 11:24:00 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em Programa de Cinesioterapia Laboral (PCL), com mão de obra especializada de medicina,

técnico/auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta e educador físico, com locação e manutenção

de equipamentos de educação física, fisioterapia e mobiliários, no Centro de Operações dos

Correios em Porto Alegre - RS, pelo período de 12 (doze) meses. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIELE

BERNARDO ESTEVES MELO - desclassificou o fornecedor: M.D.J. - NUCLEO

INTEGRADO DE APTIDAO FISICA SAUDE. No dia 06/06/2022, às 12:25:20 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

Data-Hora Fornecedor Lance

19/05/2022 10:51:47:422 SANSIM SERVICOS MEDICOS LTDA  R$ 1.550.000,00

19/05/2022 10:50:09:240 M.D.J. - NUCLEO INTEGRADO DE APTIDAO FISICA
SAUDE  R$ 1.648.900,00

19/05/2022 10:49:07:325 MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA  R$ 1.699.900,00

15/05/2022 18:39:30:800 MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA ME  R$ 3.000.000,00
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    No dia 06/06/2022, às 12:25:20 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em Programa de Cinesioterapia Laboral (PCL), com mão de obra especializada de medicina,

técnico/auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta e educador físico, com locação e manutenção

de equipamentos de educação física, fisioterapia e mobiliários, no Centro de Operações dos

Correios em Porto Alegre - RS, pelo período de 12 (doze) meses. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado

vencedora a empresa MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA, por ter

atendido a todas às exigências do Edital. No dia 07/06/2022, às 14:20:09 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/06/2022, às 14:20:09 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em Programa de Cinesioterapia Laboral (PCL), com mão de obra especializada de medicina,

técnico/auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta e educador físico, com locação e manutenção

de equipamentos de educação física, fisioterapia e mobiliários, no Centro de Operações dos

Correios em Porto Alegre - RS, pelo período de 12 (doze) meses. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o presente Pregão

Eletrônico de nº 15/2022 à empresa MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS

LTDA por ter atendido a todas às exigências do Edital.

 

    No dia 07/06/2022, às 14:20:09 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em Programa de Cinesioterapia Laboral (PCL), com mão de obra especializada de medicina,

técnico/auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta e educador físico, com locação e manutenção

de equipamentos de educação física, fisioterapia e mobiliários, no Centro de Operações dos

Correios em Porto Alegre - RS, pelo período de 12 (doze) meses. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MED MAIS SOLUCOES EM

SERVICOS ESPECIAIS LTDA com o valor R$ 1.699.899,96.

 

    No dia 12/05/2022, às 09:00:26 horas, a autoridade competente da licitação - MARIANA

MENDES PIMENTA - substitui o Pregoeiro DANIELE BERNARDO ESTEVES MELO. O

motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

 

    No dia 16/05/2022, às 16:19:10 horas, a autoridade competente da licitação - MARIANA

MENDES PIMENTA - substitui o Pregoeiro DANIELE BERNARDO ESTEVES MELO. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 17/05/2022, às 15:27:49 horas, a autoridade competente da licitação - MARIANA

MENDES PIMENTA - substitui o Pregoeiro DANIELE BERNARDO ESTEVES MELO. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.
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    No dia 18/05/2022, às 14:28:57 horas, a autoridade competente da licitação - MARIANA

MENDES PIMENTA - substitui o Pregoeiro DANIELE BERNARDO ESTEVES MELO. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 20/05/2022, às 09:52:20 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIELE BERNARDO

ESTEVES MELO - desclassificou o fornecedor - SANSIM SERVICOS MEDICOS LTDA, no

lote (1) - Contratação de empresa especializada em Programa de Cinesioterapia Laboral

(PCL), com mão de obra especializada de medicina, técnico/auxiliar de enfermagem,

fisioterapeuta e educador físico, com locação e manutenção de equipamentos de educação

física, fisioterapia e mobiliários, no Centro de Operações dos Correios em Porto Alegre - RS,

pelo período de 12 (doze) meses. O motivo da desclassificação foi: Empresa SANSIM

SERVICOS MEDICOS LTDA está desclassificada, devido:

Por não apresentar Atestado de Capacidade Técnica � Educador Físico, conforme item 1.4.1.

alínea b do Apêndice 4; e conforme resposta ao esclarecimento 06 anexado ao sistema

Licitações-e, questão 08, de 17 de maio de 2022.

Devido estar em desacordo com o item 9.5.2 do Edital de Pregão Eletrônico: �A não inclusão

dos documentos de habilitação exigidos no Edital e/ou proposta comercial inicial, com

descrição do objeto ofertado e preço, acarretará a desclassificação do LICITANTE.� A

empresa SANSIM SERVICOS MEDICOS LTDA está desclassificada.

 

    No dia 20/05/2022, às 11:24:00 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIELE BERNARDO

ESTEVES MELO - desclassificou o fornecedor - M.D.J. - NUCLEO INTEGRADO DE

APTIDAO FISICA SAUDE, no lote (1) - Contratação de empresa especializada em Programa

de Cinesioterapia Laboral (PCL), com mão de obra especializada de medicina,

técnico/auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta e educador físico, com locação e manutenção

de equipamentos de educação física, fisioterapia e mobiliários, no Centro de Operações dos

Correios em Porto Alegre - RS, pelo período de 12 (doze) meses. O motivo da

desclassificação foi: A empresa M.D.J. - NUCLEO INTEGRADO DE APTIDAO FISICA

SAUDE está desclassificada, devido:Ao não envio de documentação de regularidade

jurídica: Cédula de Identidade e Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional

de Pessoas Jurídicas (CNPJ), conforme determinado no item 1.1.1., alínea a, do Apêndice

4; Pelo não envio de documentação de regularidade fiscal como:Certidão Negativa Estadual

e Municipal, conforme determinado no item 1.2.1., alínea a, do Apêndice 4;Por não

apresentar registro ou inscrição na entidade profissional competente, sendo Conselho

Regional de Medicina � CRM, conforme item 1.4.1., alínea a, Apêndice 4; e resposta ao

esclarecimento 3 anexado ao sistema Licitações-e, em 16 de maio de 2022;Por não

apresentar Atestado de Capacidade Técnica, conforme item 1.4.1., alínea b, do Apêndice 4;

e resposta ao esclarecimento 06, questão 08, anexado ao sistema Licitações-e,17 de maio

de 2022;E por não anexar a relação de principais clientes, conforme item 1.4.1.alínea c.
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    No dia 06/06/2022, às 12:11:02 horas, a autoridade competente da licitação - MARIANA

MENDES PIMENTA - substitui o Pregoeiro DANIELE BERNARDO ESTEVES MELO. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 07/06/2022, às 14:53:59 horas, a autoridade competente da licitação - MARIANA

MENDES PIMENTA - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

RODRIGO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro da disputa

 

MARIANA MENDES PIMENTA

Autoridade Competente

 

ELIAS CANDIDO DORNELAS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
07.999.404/0001-80 M.D.J. - NUCLEO INTEGRADO DE APTIDAO FISICA SAUDE

09.557.452/0001-43 MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA

13.336.262/0001-73 MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA ME

73.887.424/0001-93 SANSIM SERVICOS MEDICOS LTDA
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