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Este pregão possui 1 Ata Complementar
Ver Ata Posterior

984697.1472021 .22912 .4666 .15856545

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00147/2021 (SRP)
Às 09:00 horas do dia 07 de dezembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA de 13/04/2021, 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
832/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00147/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto:
Contratação de empresa para eventual prestação de serviço especializado em internação para dependente de álcool, drogas
e psiquiátrico, para atender as necessidades da secretaria de saúde por um período de 12 meses.. 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: Tratamento Dependência Química
Descrição Complementar: Internação feminino adulto. Tratamento de álcool e drogas especializados em adultos do sexo
feminino. Equipe profissional no tratamento: médico psiquiatra terapeuta ocupacional, psicólogos, enfermeiros, medico
clinico geral, assistente social, nutricionista, professor de educação física. interação com a família (grupo terapêutico
familiar com o dependente químico dentro da clínica uma vez por mês). relatório mensal, tratamento mensal / inclusão,
alimentação, hospedagem, atividades, medicação, são de responsabilidade da clínica.
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 365
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 329,1100
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,10
Aceito para: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER -, pelo melhor lance de R$ 310,0000
e a quantidade de 365 UNIDADE .
Item: 2
Descrição: Tratamento Dependência Química
Descrição Complementar: Internação feminino menores. Tratamento de álcool e drogas especializados em menores de
idade do sexo feminino. Equipe profissional no tratamento: médico psiquiatra terapeuta ocupacional, psicólogos,
enfermeiros, medico clinico geral, assistente social, nutricionista, professor de educação física. interação com a família
(grupo terapêutico familiar com o dependente químico dentro da clínica uma vez por mês). relatório mensal, tratamento
mensal / inclusão, alimentação, hospedagem, atividades, medicação, são de responsabilidade da clínica. obs: o art. 123
da lei 8.069/90 impõe que essa gravosa medida socioeducativa haverá de ser cumprida "em entidade exclusiva para
adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade,
compleição física e gravidade da infração".
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 365
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 378,3300
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,10
Aceito para: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER -, pelo melhor lance de R$ 340,0000
e a quantidade de 365 UNIDADE .
Item: 3
Descrição: Tratamento Dependência Química
Descrição Complementar: Internação masculino adulto. Tratamento de álcool e drogas especializados em adultos do
sexo masculino. Equipe profissional no tratamento: médico psiquiatra, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiros,
medico clinico geral, assistente social, nutricionista, professor de educação física. interação com a família (grupo
terapêutico familiar com o dependente químico dentro da clínica uma vez por mês). relatório mensal, tratamento mensal /
inclusão, alimentação, hospedagem, atividades, medicação, são de responsabilidade da clínica.
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 730
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 346,4500
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,10
Aceito para: C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA, pelo melhor lance de R$ 346,4500 e a
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quantidade de 730 UNIDADE .
Item: 4
Descrição: Tratamento Dependência Química
Descrição Complementar: Internação masculino menores. Tratamento de álcool e drogas especializados em menores de
idade do sexo masculino. Equipe profissional no tratamento: médico psiquiatra terapeuta ocupacional, psicólogos,
enfermeiros, medico clinico geral, assistente social, nutricionista, professor de educação física. interação com a família
(grupo terapêutico familiar com o dependente químico dentro da clínica uma vez por mês). relatório mensal, tratamento
mensal / inclusão, alimentação, hospedagem, atividades, medicação, são de responsabilidade da clínica. obs: o art. 123
da lei 8.069/90 impõe que essa gravosa medida socioeducativa haverá de ser cumprida \"em entidade exclusiva para
adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade,
compleição física e gravidade da infração\".
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 365
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 304,3300
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,10
Aceito para: C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA, pelo melhor lance de R$ 304,3300 e a
quantidade de 365 UNIDADE .
Item: 5
Descrição: Terapia - Psiquiatria
Descrição Complementar: Sistema fechado feminino menor. Psiquiatria feminino menor de idade. Contendo
atendimento ambulatorial (consultas em psiquiatria e em psicologia), internações em psiquiatria: urgências e
emergências, transtornos agudos e crônicos; internações voluntarias, involuntárias ou compulsórias; quarto coletivo.
Atividades desenvolvidas pela equipe multiprofissional: atendimento diário pelo médico psiquiatra, atendimento pelo
médico clínico, atendimento médico das intercorrências clínicas pelo plantão médico 24 horas, grupos operativos,
atividades terapêuticas desenvolvidas pela terapia ocupacional, atendimento familiar, atendimento nutricional e dietas
especiais prescritas pelo médico clínico e executadas pela nutricionista. Estão inclusas no valor fixo mensal: 5 refeições,
atendimento diário pela equipe multiprofissional (nutricionista, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional,
educador físico) e cuidados da enfermagem, serviço de hotelaria, medicamentos utilizados pelo paciente a ser internado.
* MAIS INFORMAÇÕES CONSTA NO EDITAL
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 365
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 600,5300
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,10
Item: 6
Descrição: Terapia - Psiquiatria
Descrição Complementar: Sistema fechado feminino. Psiquiatria feminino contendo atendimento ambulatorial
(consultas em psiquiatria e em psicologia), internações em psiquiatria: urgências e emergências, transtornos agudos e
crônicos; internações voluntarias, involuntárias ou compulsórias; quarto coletivo. atividades desenvolvidas pela equipe
multiprofissional: atendimento diário pelo médico psiquiatra, atendimento pelo médico clinico, atendimento médico das
intercorrências clinicas pelo plantão medico 24 horas, grupos operativos, atividades terapêuticas desenvolvidas pela
terapia ocupacional, atendimento familiar, atendimento nutricional e dietas especiais prescritas pelo médico clinico e
executadas pela nutricionista. estão inclusas no valor fixo mensal: 5 refeições, atendimento diário pela equipe
multiprofissional (nutricionista, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, educador físico) e cuidados da
enfermagem, serviço de hotelaria, medicamentos utilizados pelo paciente a ser internado.
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 365
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 369,1100
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,10
Item: 7
Descrição: Terapia - Psiquiatria
Descrição Complementar: Sistema fechado masculino menor. Psiquiatria masculino menor de idade. Contendo
atendimento ambulatorial (consultas em psiquiatria e em psicologia), internações em psiquiatria: urgências e
emergências, transtornos agudos e crônicos; internações voluntarias, involuntárias ou compulsórias; quarto coletivo.
Atividades desenvolvidas pela equipe multiprofissional: atendimento diário pelo médico psiquiatra, atendimento pelo
médico clínico, atendimento médico das intercorrências clinicas pelo plantão médico 24 horas, grupos operativos,
atividades terapêuticas desenvolvidas pela terapia ocupacional, atendimento familiar, atendimento nutricional e dietas
especiais prescritas pelo médico clínico e executadas pela nutricionista. Estão inclusas no valor fixo mensal: 5 refeições,
atendimento diário pela equipe multiprofissional (nutricionista, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional,
educador físico) e cuidados da enfermagem, serviço de hotelaria, medicamentos utilizados pelo paciente a ser internado.
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 365
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 349,0000
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,10
Aceito para: C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA, pelo melhor lance de R$ 349,0000 e a
quantidade de 365 UNIDADE .
Item: 8
Descrição: Terapia - Psiquiatria
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Descrição Complementar: Sistema fechado masculino. Psiquiatria masculino contendo atendimento ambulatorial
(consultas em psiquiatria e em psicologia), internações em psiquiatria: urgências e emergências, transtornos agudos e
crônicos; internações voluntarias, involuntárias ou compulsórias; quarto coletivo. atividades desenvolvidas pela equipe
multiprofissional: atendimento diário pelo médico psiquiatra, atendimento pelo médico clinico, atendimento médico das
intercorrências clinicas pelo plantão medico 24 horas, grupos operativos, atividades terapêuticas desenvolvidas pela
terapia ocupacional, atendimento familiar, atendimento nutricional e dietas especiais prescritas pelo médico clinico e
executadas pela nutricionista. estão inclusas no valor fixo mensal: 5 refeições, atendimento diário pela equipe
multiprofissional (nutricionista, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, educador físico) e cuidados da
enfermagem, serviço de hotelaria, medicamentos utilizados pelo paciente a ser internado.
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 365
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 411,1100
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,10
Aceito para: C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA, pelo melhor lance de R$ 411,1100 e a
quantidade de 365 UNIDADE .
Histórico
Item: 1 - Tratamento Dependência Química
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

ME/EPP
Declaração
Quantidade Valor Unit.
Equiparada ME/EPP

09.455.850/0001-59 ASSOCIACAO
BENEFICENTE
DOS AMIGOS
DO RECANTO
RENASCER -

Não

Não

365

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 329,0000 R$ 120.085,0000 06/12/2021
19:28:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INTERNACAO FEMININO ADULTO: Tratamento de álcool e
drogas especializados em adultos do sexo feminino. Equipe profissional no tratamento: médico psiquiatra
terapeuta ocupacional, psicólogos, enfermeiros, medico clinico geral, assistente social, nutricionista,
professor de educação física. Interação com a família (grupo terapêutico familiar com o dependente químico
dentro da clínica uma vez por mês). Relatório mensal, tratamento mensal / inclusão, alimentação,
hospedagem, atividades, medicação, são de responsabilidade da clínica. Codigo comprasnet: 16586
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

25.534.201/0001-08 BEM VIVER
CLINICA
MEDICA LTDA

Sim

Sim

365

R$ 329,1100 R$ 120.125,1500 06/12/2021
18:28:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Internação feminino adulto. Tratamento de álcool e drogas
especializados em adultos do sexo feminino. Equipe profissional no tratamento: médico psiquiatra terapeuta
ocupacional, psicólogos, enfermeiros, medico clinico geral, assistente social, nutricionista, professor de
educação física. interação com a família (grupo terapêutico familiar com o dependente químico dentro da
clínica uma vez por mês). relatório mensal, tratamento mensal / inclusão, alimentação, hospedagem,
atividades, medicação, são de responsabilidade da clínica.
Porte da empresa: ME/EPP

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 329,1100

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:00:10:623

R$ 329,0000

09.455.850/0001-59

07/12/2021 09:00:10:623

R$ 328,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:01:44:910

R$ 327,0000

09.455.850/0001-59

07/12/2021 09:03:31:447

R$ 325,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:04:02:143

R$ 324,0000

09.455.850/0001-59

07/12/2021 09:09:35:803

R$ 323,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:10:49:933

R$ 320,0000

09.455.850/0001-59

07/12/2021 09:12:36:333

R$ 319,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:13:07:423

R$ 318,0000

09.455.850/0001-59

07/12/2021 09:14:59:893

R$ 317,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:15:13:393

R$ 316,0000

09.455.850/0001-59

07/12/2021 09:17:06:647

R$ 315,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:17:39:300

R$ 314,0000

09.455.850/0001-59

07/12/2021 09:19:33:310

R$ 313,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:19:46:710

R$ 312,0000

09.455.850/0001-59

07/12/2021 09:21:39:067

R$ 311,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:22:02:133

R$ 310,0000

09.455.850/0001-59

07/12/2021 09:23:55:310

R$ 309,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:24:59:807

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
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3/17

10/01/22, 10:01

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Eventos do Item
Evento

Data

Observações

07/12/2021
Item aberto.
09:00:11

Abertura

Encerramento 07/12/2021
Encerrada etapa aberta do item.
etapa aberta
09:27:00
Encerramento

07/12/2021
Item encerrado.
09:27:00

Abertura do
prazo Convocação
anexo

07/12/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
09:41:54 25.534.201/0001-08.

Encerramento
do prazo 07/12/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA,
Convocação
10:00:49 CNPJ/CPF: 25.534.201/0001-08.
anexo
Recusa de
proposta

Recusa da proposta. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
25.534.201/0001-08, pelo melhor lance de R$ 309,0000. Motivo: - A proposta não tem validade
07/12/2021
jurídica, posto que sequer está assinada por representantes autorizados. - Objeto social não
14:11:13
condiz com objeto licitado, uma vez que o objeto no qual o pregão se refere é de internação
para dependentes químicos e psiquiátricos e não atendimento hospitalar.

Abertura do
prazo Convocação
anexo

07/12/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO
14:12:12 RECANTO RENASCER -, CNPJ/CPF: 09.455.850/0001-59.

Encerramento
do prazo 07/12/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS
Convocação
14:39:58 AMIGOS DO RECANTO RENASCER -, CNPJ/CPF: 09.455.850/0001-59.
anexo
Aceite de
proposta

07/12/2021 Aceite individual da proposta. Fornecedor: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO
14:49:03 RECANTO RENASCER -, CNPJ/CPF: 09.455.850/0001-59, pelo melhor lance de R$ 310,0000.

Habilitação de 07/12/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO
fornecedor
15:59:29 RECANTO RENASCER - - CNPJ/CPF: 09.455.850/0001-59
Registro de
intenção de
recurso

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA CNPJ/CPF:
07/12/2021 25534201000108. Motivo: A licitante vencedora não possui a estrutura adequada exigida pela
16:14:13 Lei 11.343/2006, especificamente em seu artigo 23-A, §2º, a qual exige que a internação de
dependentes de drogas somente ser

Aceite de
intenção de
recurso

07/12/2021 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
16:31:23 25534201000108.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF
25.534.201/0001-08

Data/Hora do Recurso

Data/Hora Admissibilidade

Situação

07/12/2021 16:14

07/12/2021 16:31

Aceito

Motivo Intenção:A licitante vencedora não possui a estrutura adequada exigida pela Lei
11.343/2006, especificamente em seu artigo 23-A, §2º, a qual exige que a internação de
dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de
equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente
registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no
qual se dará a internação.

Item: 2 - Tratamento Dependência Química
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

ME/EPP
Declaração
Quantidade Valor Unit.
Equiparada ME/EPP

09.455.850/0001-59 ASSOCIACAO
BENEFICENTE
DOS AMIGOS
DO RECANTO
RENASCER -

Não

Não

365

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 378,0000 R$ 137.970,0000 06/12/2021
19:28:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INTERNACAO FEMININO MENORES. Tratamento de álcool e
drogas especializados em menores de idade do sexo feminino. Equipe profissional no tratamento: médico
psiquiatra terapeuta ocupacional, psicólogos, enfermeiros, medico clinico geral, assistente social,
nutricionista, professor de educação física. Interação com a família (grupo terapêutico familiar com o
dependente químico dentro da clínica uma vez por mês). Relatório mensal, tratamento mensal / inclusão,
alimentação, hospedagem, atividades, medicação, são de responsabilidade da clínica. OBS: o art. 123 da lei
8.069/90 impõe que essa gravosa medida socioeducativa haverá de ser cumprida \"em entidade exclusiva
para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios
de idade, compleição física e gravidade da infração\". Código comprasNet: 16586
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
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25.534.201/0001-08 BEM VIVER
CLINICA
MEDICA LTDA

Sim

Sim

365

R$ 378,3300 R$ 138.090,4500 06/12/2021
18:28:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Internação feminino menores. Tratamento de álcool e drogas
especializados em menores de idade do sexo feminino. Equipe profissional no tratamento: médico psiquiatra
terapeuta ocupacional, psicólogos, enfermeiros, medico clinico geral, assistente social, nutricionista,
professor de educação física. interação com a família (grupo terapêutico familiar com o dependente químico
dentro da clínica uma vez por mês). relatório mensal, tratamento mensal / inclusão, alimentação,
hospedagem, atividades, medicação, são de responsabilidade da clínica. obs: o art. 123 da lei 8.069/90
impõe que essa gravosa medida socioeducativa haverá de ser cumprida "em entidade exclusiva para
adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de
idade, compleição física e gravidade da infração".
Porte da empresa: ME/EPP

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 378,3300

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:00:10:623

R$ 378,0000

09.455.850/0001-59

07/12/2021 09:00:10:623

R$ 375,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:01:57:557

R$ 374,0000

09.455.850/0001-59

07/12/2021 09:03:34:177

R$ 373,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:04:15:860

R$ 372,0000

09.455.850/0001-59

07/12/2021 09:09:38:630

R$ 371,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:10:59:270

R$ 370,0000

09.455.850/0001-59

07/12/2021 09:11:47:157

R$ 369,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:12:28:470

R$ 368,0000

09.455.850/0001-59

07/12/2021 09:14:11:467

R$ 367,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:14:21:997

R$ 366,0000

09.455.850/0001-59

07/12/2021 09:16:15:733

R$ 365,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:16:34:887

R$ 364,0000

09.455.850/0001-59

07/12/2021 09:18:27:500

R$ 363,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:18:51:503

R$ 362,0000

09.455.850/0001-59

07/12/2021 09:20:44:050

R$ 361,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:21:12:707

R$ 360,0000

09.455.850/0001-59

07/12/2021 09:23:07:017

R$ 359,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:23:16:410

R$ 358,0000

09.455.850/0001-59

07/12/2021 09:25:05:217

R$ 357,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:25:13:800

R$ 356,0000

09.455.850/0001-59

07/12/2021 09:26:55:327

R$ 355,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:27:10:580

R$ 354,0000

09.455.850/0001-59

07/12/2021 09:27:16:677

R$ 353,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:28:11:100

R$ 352,0000

09.455.850/0001-59

07/12/2021 09:28:16:660

R$ 351,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:28:29:503

R$ 350,0000

09.455.850/0001-59

07/12/2021 09:28:35:353

R$ 349,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:29:40:603

R$ 348,0000

09.455.850/0001-59

07/12/2021 09:29:45:177

R$ 347,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:30:05:450

R$ 346,0000

09.455.850/0001-59

07/12/2021 09:31:19:253

R$ 345,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:31:40:723

R$ 344,0000

09.455.850/0001-59

07/12/2021 09:31:49:540

R$ 343,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:32:51:297

R$ 342,0000

09.455.850/0001-59

07/12/2021 09:34:17:693

R$ 341,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:34:50:787

R$ 340,0000

09.455.850/0001-59

07/12/2021 09:36:42:297

R$ 339,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:36:52:740

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Abertura

07/12/2021
Item aberto.
09:00:13

Encerramento

07/12/2021
Item encerrado.
09:38:53

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

Observações

5/17

10/01/22, 10:01

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Encerramento 07/12/2021 Encerrada etapa aberta do item.
etapa aberta
09:38:53
Abertura do
prazo Convocação
anexo

07/12/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
09:42:02 25.534.201/0001-08.

Encerramento
do prazo 07/12/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA,
Convocação
10:08:04 CNPJ/CPF: 25.534.201/0001-08.
anexo
Recusa de
proposta

Recusa da proposta. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
25.534.201/0001-08, pelo melhor lance de R$ 339,0000. Motivo: - A proposta não tem validade
07/12/2021
jurídica, posto que sequer está assinada por representantes autorizados. - Objeto social não
14:11:21
condiz com objeto licitado, uma vez que o objeto no qual o pregão se refere é de internação
para dependentes químicos e psiquiátricos e não atendimento hospitalar.

Abertura do
prazo Convocação
anexo

07/12/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO
14:12:18 RECANTO RENASCER -, CNPJ/CPF: 09.455.850/0001-59.

Encerramento
do prazo 07/12/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS
Convocação
14:40:13 AMIGOS DO RECANTO RENASCER -, CNPJ/CPF: 09.455.850/0001-59.
anexo
Aceite de
proposta

07/12/2021 Aceite individual da proposta. Fornecedor: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO
14:49:12 RECANTO RENASCER -, CNPJ/CPF: 09.455.850/0001-59, pelo melhor lance de R$ 340,0000.

Habilitação de 07/12/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO
fornecedor
15:59:29 RECANTO RENASCER - - CNPJ/CPF: 09.455.850/0001-59
Registro de
intenção de
recurso

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA CNPJ/CPF:
07/12/2021 25534201000108. Motivo: A licitante vencedora não possui a estrutura adequada exigida pela
16:14:08 Lei 11.343/2006, especificamente em seu artigo 23-A, §2º, a qual exige que a internação de
dependentes de drogas somente ser

Aceite de
intenção de
recurso

07/12/2021 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
16:31:38 25534201000108.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF

Data/Hora do Recurso

Data/Hora Admissibilidade

Situação

25.534.201/0001-08

07/12/2021 16:14

07/12/2021 16:31

Aceito

Motivo Intenção:A licitante vencedora não possui a estrutura adequada exigida pela Lei
11.343/2006, especificamente em seu artigo 23-A, §2º, a qual exige que a internação de
dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de
equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente
registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no
qual se dará a internação.

Item: 3 - Tratamento Dependência Química
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

ME/EPP
Declaração
Quantidade Valor Unit.
Equiparada ME/EPP

03.585.678/0001-71 C.A.D.A. CASA DE
APOIO AO
DROGADO E
ALCOOLATRA
- CASA

Não

Não

730

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 346,4500 R$ 252.908,5000 21/11/2021
15:13:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Internação masculino adulto. Tratamento de álcool e drogas
especializados em adultos do sexo masculino. Equipe profissional no tratamento: médico psiquiatra,
terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiros, medico clinico geral, assistente social, nutricionista, professor
de educação física. interação com a família (grupo terapêutico familiar com o dependente químico dentro da
clínica uma vez por mês). relatório mensal, tratamento mensal / inclusão, alimentação, hospedagem,
atividades, medicação, são de responsabilidade da clínica.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

25.534.201/0001-08 BEM VIVER
CLINICA
MEDICA LTDA

Sim

Sim

730

R$ 346,4500 R$ 252.908,5000 06/12/2021
18:28:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Internação masculino adulto. Tratamento de álcool e drogas
especializados em adultos do sexo masculino. Equipe profissional no tratamento: médico psiquiatra,
terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiros, medico clinico geral, assistente social, nutricionista, professor
de educação física. interação com a família (grupo terapêutico familiar com o dependente químico dentro da
clínica uma vez por mês). relatório mensal, tratamento mensal / inclusão, alimentação, hospedagem,
atividades, medicação, são de responsabilidade da clínica.
Porte da empresa: ME/EPP
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Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 346,4500

03.585.678/0001-71

07/12/2021 09:00:10:623

R$ 346,4500

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:00:10:623

R$ 346,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:20:27:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

07/12/2021
Item aberto.
09:00:14

Abertura

Encerramento
07/12/2021
sem
Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
09:10:15
prorrogação
Reinício etapa 07/12/2021
Reinício da etapa aberta. Justificativa: Para obter uma proposta mais vantajosa..
aberta
09:12:15
Encerramento

07/12/2021
Item encerrado.
09:22:28

Encerramento 07/12/2021
Encerrada etapa aberta do item.
etapa aberta
09:22:28
Abertura do
prazo Convocação
anexo

07/12/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
09:42:14 25.534.201/0001-08.

Encerramento
do prazo 07/12/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA,
Convocação
10:15:36 CNPJ/CPF: 25.534.201/0001-08.
anexo
Recusa de
proposta

Recusa da proposta. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
25.534.201/0001-08, pelo melhor lance de R$ 346,0000. Motivo: - A proposta não tem validade
07/12/2021
jurídica, posto que sequer está assinada por representantes autorizados. - Objeto social não
14:11:27
condiz com objeto licitado, uma vez que o objeto no qual o pregão se refere é de internação
para dependentes químicos e psiquiátricos e não atendimento hospitalar.

Abertura do
prazo Convocação
anexo

07/12/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E
14:12:32 ALCOOLATRA - CASA, CNPJ/CPF: 03.585.678/0001-71.

Encerramento
do prazo 07/12/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO
Convocação
14:20:49 DROGADO E ALCOOLATRA - CASA, CNPJ/CPF: 03.585.678/0001-71.
anexo
Aceite de
proposta

07/12/2021 Aceite individual da proposta. Fornecedor: C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E
14:25:43 ALCOOLATRA - CASA, CNPJ/CPF: 03.585.678/0001-71, pelo melhor lance de R$ 346,4500.

Habilitação de 07/12/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E
fornecedor
15:59:29 ALCOOLATRA - CASA - CNPJ/CPF: 03.585.678/0001-71
Registro de
intenção de
recurso

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA CNPJ/CPF:
07/12/2021 25534201000108. Motivo: A licitante vencedora não possui a estrutura adequada exigida pela
16:14:02 Lei 11.343/2006, especificamente em seu artigo 23-A, §2º, a qual exige que a internação de
dependentes de drogas somente ser

Aceite de
intenção de
recurso

07/12/2021 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
16:31:46 25534201000108.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF

Data/Hora do Recurso

Data/Hora Admissibilidade

Situação

25.534.201/0001-08

07/12/2021 16:14

07/12/2021 16:31

Aceito

Motivo Intenção:A licitante vencedora não possui a estrutura adequada exigida pela Lei
11.343/2006, especificamente em seu artigo 23-A, §2º, a qual exige que a internação de
dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de
equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente
registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no
qual se dará a internação.

Item: 4 - Tratamento Dependência Química
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

ME/EPP
Declaração
Quantidade Valor Unit.
Equiparada ME/EPP
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03.585.678/0001-71 C.A.D.A. CASA DE
APOIO AO
DROGADO E
ALCOOLATRA
- CASA

Não

Não

365

R$ 304,3300 R$ 111.080,4500 21/11/2021
15:13:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Internação masculino menores. Tratamento de álcool e drogas
especializados em menores de idade do sexo masculino. Equipe profissional no tratamento: médico
psiquiatra terapeuta ocupacional, psicólogos, enfermeiros, medico clinico geral, assistente social,
nutricionista, professor de educação física. interação com a família (grupo terapêutico familiar com o
dependente químico dentro da clínica uma vez por mês). relatório mensal, tratamento mensal / inclusão,
alimentação, hospedagem, atividades, medicação, são de responsabilidade da clínica. obs: o art. 123 da lei
8.069/90 impõe que essa gravosa medida socioeducativa haverá de ser cumprida \"em entidade exclusiva
para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios
de idade, compleição física e gravidade da infração\".
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

25.534.201/0001-08 BEM VIVER
CLINICA
MEDICA LTDA

Sim

Sim

365

R$ 304,3300 R$ 111.080,4500 06/12/2021
18:28:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Internação masculino menores. Tratamento de álcool e drogas
especializados em menores de idade do sexo masculino. Equipe profissional no tratamento: médico
psiquiatra terapeuta ocupacional, psicólogos, enfermeiros, medico clinico geral, assistente social,
nutricionista, professor de educação física. interação com a família (grupo terapêutico familiar com o
dependente químico dentro da clínica uma vez por mês). relatório mensal, tratamento mensal / inclusão,
alimentação, hospedagem, atividades, medicação, são de responsabilidade da clínica. obs: o art. 123 da lei
8.069/90 impõe que essa gravosa medida socioeducativa haverá de ser cumprida \"em entidade exclusiva
para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios
de idade, compleição física e gravidade da infração\".
Porte da empresa: ME/EPP

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 304,3300

03.585.678/0001-71

07/12/2021 09:00:10:623

R$ 304,3300

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:00:10:623

R$ 304,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:20:34:323

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Abertura

Data

Observações

07/12/2021
Item aberto.
09:00:15

Encerramento
07/12/2021
sem
Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
09:10:16
prorrogação
Reinício etapa 07/12/2021
Reinício da etapa aberta. Justificativa: Para obter uma proposta mais vantajosa..
aberta
09:12:21
Encerramento

07/12/2021
Item encerrado.
09:22:35

Encerramento 07/12/2021
Encerrada etapa aberta do item.
etapa aberta
09:22:35
Abertura do
prazo Convocação
anexo

07/12/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
09:42:26 25.534.201/0001-08.

Encerramento
do prazo 07/12/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA,
Convocação
10:17:54 CNPJ/CPF: 25.534.201/0001-08.
anexo
Recusa de
proposta

Recusa da proposta. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
25.534.201/0001-08, pelo melhor lance de R$ 304,0000. Motivo: - A proposta não tem validade
07/12/2021
jurídica, posto que sequer está assinada por representantes autorizados. - Objeto social não
14:11:35
condiz com objeto licitado, uma vez que o objeto no qual o pregão se refere é de internação
para dependentes químicos e psiquiátricos e não atendimento hospitalar.

Abertura do
prazo Convocação
anexo

07/12/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E
14:12:42 ALCOOLATRA - CASA, CNPJ/CPF: 03.585.678/0001-71.

Encerramento
do prazo 07/12/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO
Convocação
14:21:21 DROGADO E ALCOOLATRA - CASA, CNPJ/CPF: 03.585.678/0001-71.
anexo
Aceite de
proposta

07/12/2021 Aceite individual da proposta. Fornecedor: C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E
14:26:07 ALCOOLATRA - CASA, CNPJ/CPF: 03.585.678/0001-71, pelo melhor lance de R$ 304,3300.
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Habilitação de 07/12/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E
fornecedor
15:59:29 ALCOOLATRA - CASA - CNPJ/CPF: 03.585.678/0001-71
Registro de
intenção de
recurso

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA CNPJ/CPF:
07/12/2021 25534201000108. Motivo: A licitante vencedora não possui a estrutura adequada exigida pela
16:13:55 Lei 11.343/2006, especificamente em seu artigo 23-A, §2º, a qual exige que a internação de
dependentes de drogas somente ser

Aceite de
intenção de
recurso

07/12/2021 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
16:31:54 25534201000108.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF

Data/Hora do Recurso

Data/Hora Admissibilidade

Situação

25.534.201/0001-08

07/12/2021 16:13

07/12/2021 16:31

Aceito

Motivo Intenção:A licitante vencedora não possui a estrutura adequada exigida pela Lei
11.343/2006, especificamente em seu artigo 23-A, §2º, a qual exige que a internação de
dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de
equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente
registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no
qual se dará a internação.

Item: 5 - Terapia - Psiquiatria
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

ME/EPP
Declaração
Quantidade Valor Unit.
Equiparada ME/EPP

25.534.201/0001-08 BEM VIVER
CLINICA
MEDICA LTDA

Sim

Sim

365

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 600,5300 R$ 219.193,4500 06/12/2021
18:28:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema fechado feminino menor. Psiquiatria feminino menor
de idade. Contendo atendimento ambulatorial (consultas em psiquiatria e em psicologia), internações em
psiquiatria: urgências e emergências, transtornos agudos e crônicos; internações voluntarias, involuntárias
ou compulsórias; quarto coletivo. Atividades desenvolvidas pela equipe multiprofissional: atendimento diário
pelo médico psiquiatra, atendimento pelo médico clínico, atendimento médico das intercorrências clínicas
pelo plantão médico 24 horas, grupos operativos, atividades terapêuticas desenvolvidas pela terapia
ocupacional, atendimento familiar, atendimento nutricional e dietas especiais prescritas pelo médico clínico e
executadas pela nutricionista. Estão inclusas no valor fixo mensal: 5 refeições, atendimento diário pela
equipe multiprofissional (nutricionista, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, educador físico) e
cuidados da enfermagem, serviço de hotelaria, medicamentos utilizados pelo paciente a ser internado.
Porte da empresa: ME/EPP

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 600,5300

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:00:10:623

R$ 600,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:20:43:300

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Abertura

Data

Observações

07/12/2021
Item aberto.
09:00:16

Encerramento
07/12/2021
sem
Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
09:10:17
prorrogação
Reinício etapa 07/12/2021
Reinício da etapa aberta. Justificativa: Para obter uma proposta mais vantajosa..
aberta
09:12:26
Encerramento 07/12/2021
Encerrada etapa aberta do item.
etapa aberta
09:22:44
Encerramento

07/12/2021
Item encerrado.
09:22:44

Abertura do
prazo Convocação
anexo

07/12/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
09:42:35 25.534.201/0001-08.

Encerramento
do prazo 07/12/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA,
Convocação
10:21:12 CNPJ/CPF: 25.534.201/0001-08.
anexo
Recusa de
proposta

07/12/2021 Recusa da proposta. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
14:11:41 25.534.201/0001-08, pelo melhor lance de R$ 600,0000. Motivo: - A proposta não tem validade
jurídica, posto que sequer está assinada por representantes autorizados. - Objeto social não
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condiz com objeto licitado, uma vez que o objeto no qual o pregão se refere é de internação
para dependentes químicos e psiquiátricos e não atendimento hospitalar.
Item cancelado no julgamento. Motivo: Única empresa. A proposta não tem validade jurídica,
Cancelado no 07/12/2021 posto que sequer está assinada por representantes autorizados. - Objeto social não condiz com
julgamento
14:28:09 objeto licitado, uma vez que o objeto no qual o pregão se refere é de internação para
dependentes químicos e psiquiátricos e não atendimento hospitalar.
Registro de
intenção de
recurso

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA CNPJ/CPF:
07/12/2021 25534201000108. Motivo: A licitante possui estrutura hospitalar para oferecer suporte ao
15:16:59 tratamento de dependência química e psiquiátrico, tratando-se de empresa especializada e apta
a receber pacientes em qualquer

Registro de
intenção de
recurso

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA CNPJ/CPF:
07/12/2021 25534201000108. Motivo: A licitante possui estrutura hospitalar para oferecer suporte ao
15:33:18 tratamento de dependência química e psiquiátrico, tratando-se de empresa especializada e apta
a receber pacientes em qualquer

Registro de
intenção de
recurso

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA CNPJ/CPF:
07/12/2021 25534201000108. Motivo: A licitante possui estrutura hospitalar para oferecer suporte ao
16:26:20 tratamento de dependência química e psiquiátrico, tratando-se de empresa especializada e apta
a receber pacientes em qualquer

Registro de
intenção de
recurso

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA CNPJ/CPF:
07/12/2021 25534201000108. Motivo: A licitante possui estrutura hospitalar para oferecer suporte ao
16:27:26 tratamento de dependência química e psiquiátrico, tratando-se de empresa especializada e apta
a receber pacientes em qualquer

Aceite de
intenção de
recurso

07/12/2021 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
16:32:13 25534201000108.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF

Data/Hora do Recurso

Data/Hora Admissibilidade

Situação

25.534.201/0001-08

07/12/2021 16:27

07/12/2021 16:32

Aceito

Motivo Intenção:A licitante possui estrutura hospitalar para oferecer suporte ao tratamento de
dependência química e psiquiátrico, tratando-se de empresa especializada e apta a receber pacientes
em qualquer dos regimes de internação, como exige o art. 23-A da Lei 11.343/2006. Além disso,
tendo em vista que a proposta e os documentos de habilitação exigidos foram enviados por meio de
chave de acesso e senha, verifica-se a presunção de veracidade da proposta, cuja ausência de
assinatura consiste em erro sanável.

Item: 6 - Terapia - Psiquiatria
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

ME/EPP
Declaração
Quantidade Valor Unit.
Equiparada ME/EPP

25.534.201/0001-08 BEM VIVER
CLINICA
MEDICA LTDA

Sim

Sim

365

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 369,1100 R$ 134.725,1500 06/12/2021
18:28:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema fechado feminino. Psiquiatria feminino contendo
atendimento ambulatorial (consultas em psiquiatria e em psicologia), internações em psiquiatria: urgências e
emergências, transtornos agudos e crônicos; internações voluntarias, involuntárias ou compulsórias; quarto
coletivo. atividades desenvolvidas pela equipe multiprofissional: atendimento diário pelo médico psiquiatra,
atendimento pelo médico clinico, atendimento médico das intercorrências clinicas pelo plantão medico 24
horas, grupos operativos, atividades terapêuticas desenvolvidas pela terapia ocupacional, atendimento
familiar, atendimento nutricional e dietas especiais prescritas pelo médico clinico e executadas pela
nutricionista. estão inclusas no valor fixo mensal: 5 refeições, atendimento diário pela equipe
multiprofissional (nutricionista, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, educador físico) e
cuidados da enfermagem, serviço de hotelaria, medicamentos utilizados pelo paciente a ser internado.
Porte da empresa: ME/EPP

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 369,1100

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:00:10:623

R$ 369,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:20:51:633

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Abertura

Data

Observações

07/12/2021
Item aberto.
09:00:17

Encerramento
07/12/2021
sem
Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
09:10:18
prorrogação
Reinício etapa 07/12/2021
Reinício da etapa aberta. Justificativa: Para obter uma proposta mais vantajosa..
aberta
09:12:32
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Encerramento 07/12/2021 Item encerrado.
09:22:52
Encerramento 07/12/2021
Encerrada etapa aberta do item.
etapa aberta
09:22:52
Abertura do
prazo Convocação
anexo

07/12/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
09:42:44 25.534.201/0001-08.

Encerramento
do prazo 07/12/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA,
Convocação
10:25:07 CNPJ/CPF: 25.534.201/0001-08.
anexo
Recusa da proposta. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
25.534.201/0001-08, pelo melhor lance de R$ 369,0000. Motivo: - A proposta não tem validade
07/12/2021
jurídica, posto que sequer está assinada por representantes autorizados. - Objeto social não
14:11:49
condiz com objeto licitado, uma vez que o objeto no qual o pregão se refere é de internação
para dependentes químicos e psiquiátricos e não atendimento hospitalar.

Recusa de
proposta

Item cancelado no julgamento. Motivo: Única empresa. A proposta não tem validade jurídica,
Cancelado no 07/12/2021 posto que sequer está assinada por representantes autorizados. - Objeto social não condiz com
julgamento
14:28:22 objeto licitado, uma vez que o objeto no qual o pregão se refere é de internação para
dependentes químicos e psiquiátricos e não atendimento hospitalar.
Registro de
intenção de
recurso

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA CNPJ/CPF:
07/12/2021 25534201000108. Motivo: A licitante possui estrutura hospitalar para oferecer suporte ao
15:17:07 tratamento de dependência química e psiquiátrico, tratando-se de empresa especializada e apta
a receber pacientes em qualquer

Registro de
intenção de
recurso

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA CNPJ/CPF:
07/12/2021 25534201000108. Motivo: A licitante possui estrutura hospitalar para oferecer suporte ao
15:33:26 tratamento de dependência química e psiquiátrico, tratando-se de empresa especializada e apta
a receber pacientes em qualquer

Registro de
intenção de
recurso

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA CNPJ/CPF:
07/12/2021 25534201000108. Motivo: A licitante possui estrutura hospitalar para oferecer suporte ao
16:26:13 tratamento de dependência química e psiquiátrico, tratando-se de empresa especializada e apta
a receber pacientes em qualquer

Registro de
intenção de
recurso

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA CNPJ/CPF:
07/12/2021 25534201000108. Motivo: A licitante possui estrutura hospitalar para oferecer suporte ao
16:27:08 tratamento de dependência química e psiquiátrico, tratando-se de empresa especializada e apta
a receber pacientes em qualquer

Aceite de
intenção de
recurso

07/12/2021 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
16:32:22 25534201000108.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF
25.534.201/0001-08

Data/Hora do Recurso

Data/Hora Admissibilidade

Situação

07/12/2021 16:27

07/12/2021 16:32

Aceito

Motivo Intenção:A licitante possui estrutura hospitalar para oferecer suporte ao tratamento de
dependência química e psiquiátrico, tratando-se de empresa especializada e apta a receber pacientes
em qualquer dos regimes de internação, como exige o art. 23-A da Lei 11.343/2006. Além disso,
tendo em vista que a proposta e os documentos de habilitação exigidos foram enviados por meio de
chave de acesso e senha, verifica-se a presunção de veracidade da proposta, cuja ausência de
assinatura consiste em erro sanável.

Item: 7 - Terapia - Psiquiatria
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

ME/EPP
Declaração
Quantidade Valor Unit.
Equiparada ME/EPP

03.585.678/0001-71 C.A.D.A. CASA DE
APOIO AO
DROGADO E
ALCOOLATRA
- CASA

Não

Não

365

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 349,0000 R$ 127.385,0000 21/11/2021
15:13:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema fechado masculino menor. Psiquiatria masculino
menor de idade. Contendo atendimento ambulatorial (consultas em psiquiatria e em psicologia), internações
em psiquiatria: urgências e emergências, transtornos agudos e crônicos; internações voluntarias,
involuntárias ou compulsórias; quarto coletivo. Atividades desenvolvidas pela equipe multiprofissional:
atendimento diário pelo médico psiquiatra, atendimento pelo médico clínico, atendimento médico das
intercorrências clinicas pelo plantão médico 24 horas, grupos operativos, atividades terapêuticas
desenvolvidas pela terapia ocupacional, atendimento familiar, atendimento nutricional e dietas especiais
prescritas pelo médico clínico e executadas pela nutricionista. Estão inclusas no valor fixo mensal: 5
refeições, atendimento diário pela equipe multiprofissional (nutricionista, psicólogo, assistente social,
terapeuta ocupacional, educador físico) e cuidados da enfermagem, serviço de hotelaria, medicamentos
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utilizados pelo paciente a ser internado.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

25.534.201/0001-08 BEM VIVER
CLINICA
MEDICA LTDA

Sim

Sim

365

R$ 349,0000 R$ 127.385,0000 06/12/2021
18:28:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema fechado masculino menor. Psiquiatria masculino
menor de idade. Contendo atendimento ambulatorial (consultas em psiquiatria e em psicologia), internações
em psiquiatria: urgências e emergências, transtornos agudos e crônicos; internações voluntarias,
involuntárias ou compulsórias; quarto coletivo. Atividades desenvolvidas pela equipe multiprofissional:
atendimento diário pelo médico psiquiatra, atendimento pelo médico clínico, atendimento médico das
intercorrências clinicas pelo plantão médico 24 horas, grupos operativos, atividades terapêuticas
desenvolvidas pela terapia ocupacional, atendimento familiar, atendimento nutricional e dietas especiais
prescritas pelo médico clínico e executadas pela nutricionista. Estão inclusas no valor fixo mensal: 5
refeições, atendimento diário pela equipe multiprofissional (nutricionista, psicólogo, assistente social,
terapeuta ocupacional, educador físico) e cuidados da enfermagem, serviço de hotelaria, medicamentos
utilizados pelo paciente a ser internado.
Porte da empresa: ME/EPP

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 349,0000

03.585.678/0001-71

07/12/2021 09:00:10:623

R$ 349,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:00:10:623

R$ 348,0000

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:21:02:397

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Abertura

Data

Observações

07/12/2021
Item aberto.
09:00:18

Encerramento
07/12/2021
sem
Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
09:10:19
prorrogação
Reinício etapa 07/12/2021
Reinício da etapa aberta. Justificativa: Para obter uma proposta mais vantajosa..
aberta
09:12:38
Encerramento

07/12/2021
Item encerrado.
09:23:03

Encerramento 07/12/2021
Encerrada etapa aberta do item.
etapa aberta
09:23:03
Abertura do
prazo Convocação
anexo

07/12/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
09:42:52 25.534.201/0001-08.

Encerramento
do prazo 07/12/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA,
Convocação
10:27:18 CNPJ/CPF: 25.534.201/0001-08.
anexo
Recusa de
proposta

Recusa da proposta. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
25.534.201/0001-08, pelo melhor lance de R$ 348,0000. Motivo: - A proposta não tem validade
07/12/2021
jurídica, posto que sequer está assinada por representantes autorizados. - Objeto social não
14:11:59
condiz com objeto licitado, uma vez que o objeto no qual o pregão se refere é de internação
para dependentes químicos e psiquiátricos e não atendimento hospitalar.

Abertura do
prazo Convocação
anexo

07/12/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E
14:13:18 ALCOOLATRA - CASA, CNPJ/CPF: 03.585.678/0001-71.

Encerramento
do prazo 07/12/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO
Convocação
14:21:08 DROGADO E ALCOOLATRA - CASA, CNPJ/CPF: 03.585.678/0001-71.
anexo
Aceite de
proposta

07/12/2021 Aceite individual da proposta. Fornecedor: C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E
14:26:20 ALCOOLATRA - CASA, CNPJ/CPF: 03.585.678/0001-71, pelo melhor lance de R$ 349,0000.

Habilitação de 07/12/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E
fornecedor
15:59:29 ALCOOLATRA - CASA - CNPJ/CPF: 03.585.678/0001-71
Registro de
intenção de
recurso

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA CNPJ/CPF:
07/12/2021 25534201000108. Motivo: A licitante vencedora não possui a estrutura adequada exigida pela
16:13:42 Lei 11.343/2006, especificamente em seu artigo 23-A, §2º, a qual exige que a internação de
dependentes de drogas somente ser

Aceite de
intenção de
recurso

07/12/2021 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
16:32:29 25534201000108.

Intenções de Recurso para o Item
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CNPJ/CPF

Data/Hora do Recurso

Data/Hora Admissibilidade

Situação

25.534.201/0001-08

07/12/2021 16:13

07/12/2021 16:32

Aceito

Motivo Intenção:A licitante vencedora não possui a estrutura adequada exigida pela Lei
11.343/2006, especificamente em seu artigo 23-A, §2º, a qual exige que a internação de
dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de
equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente
registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no
qual se dará a internação.

Item: 8 - Terapia - Psiquiatria
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

ME/EPP
Declaração
Quantidade Valor Unit.
Equiparada ME/EPP

03.585.678/0001-71 C.A.D.A. CASA DE
APOIO AO
DROGADO E
ALCOOLATRA
- CASA

Não

Não

365

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 411,1100 R$ 150.055,1500 21/11/2021
15:13:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema fechado masculino. Psiquiatria masculino contendo
atendimento ambulatorial (consultas em psiquiatria e em psicologia), internações em psiquiatria: urgências e
emergências, transtornos agudos e crônicos; internações voluntarias, involuntárias ou compulsórias; quarto
coletivo. atividades desenvolvidas pela equipe multiprofissional: atendimento diário pelo médico psiquiatra,
atendimento pelo médico clinico, atendimento médico das intercorrências clinicas pelo plantão medico 24
horas, grupos operativos, atividades terapêuticas desenvolvidas pela terapia ocupacional, atendimento
familiar, atendimento nutricional e dietas especiais prescritas pelo médico clinico e executadas pela
nutricionista. estão inclusas no valor fixo mensal: 5 refeições, atendimento diário pela equipe
multiprofissional (nutricionista, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, educador físico) e
cuidados da enfermagem, serviço de hotelaria, medicamentos utilizados pelo paciente a ser internado.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

25.534.201/0001-08 BEM VIVER
CLINICA
MEDICA LTDA

Sim

Sim

365

R$ 411,1100 R$ 150.055,1500 06/12/2021
18:28:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema fechado masculino. Psiquiatria masculino contendo
atendimento ambulatorial (consultas em psiquiatria e em psicologia), internações em psiquiatria: urgências e
emergências, transtornos agudos e crônicos; internações voluntarias, involuntárias ou compulsórias; quarto
coletivo. atividades desenvolvidas pela equipe multiprofissional: atendimento diário pelo médico psiquiatra,
atendimento pelo médico clinico, atendimento médico das intercorrências clinicas pelo plantão medico 24
horas, grupos operativos, atividades terapêuticas desenvolvidas pela terapia ocupacional, atendimento
familiar, atendimento nutricional e dietas especiais prescritas pelo médico clinico e executadas pela
nutricionista. estão inclusas no valor fixo mensal: 5 refeições, atendimento diário pela equipe
multiprofissional (nutricionista, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, educador físico) e
cuidados da enfermagem, serviço de hotelaria, medicamentos utilizados pelo paciente a ser internado.
Porte da empresa: ME/EPP

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 411,1100

03.585.678/0001-71

07/12/2021 09:00:10:623

R$ 411,1100

25.534.201/0001-08

07/12/2021 09:00:10:623

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Abertura

Data

Observações

07/12/2021
Item aberto.
09:00:19

Encerramento
07/12/2021
sem
Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
09:10:20
prorrogação
Reinício etapa 07/12/2021
Reinício da etapa aberta. Justificativa: Para obter uma proposta mais vantajosa..
aberta
09:12:41
Encerramento 07/12/2021
Encerrada etapa aberta do item.
etapa aberta
09:22:42
Encerramento

07/12/2021
Item encerrado.
09:22:42

Abertura do
prazo Convocação
anexo

07/12/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
09:42:58 25.534.201/0001-08.

Encerramento 07/12/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA,
do prazo 10:29:14 CNPJ/CPF: 25.534.201/0001-08.
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Convocação
anexo
Recusa de
proposta

Recusa da proposta. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
25.534.201/0001-08, pelo melhor lance de R$ 411,1100. Motivo: - A proposta não tem validade
07/12/2021
jurídica, posto que sequer está assinada por representantes autorizados. - Objeto social não
14:12:06
condiz com objeto licitado, uma vez que o objeto no qual o pregão se refere é de internação
para dependentes químicos e psiquiátricos e não atendimento hospitalar.

Abertura do
prazo Convocação
anexo

07/12/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E
14:13:24 ALCOOLATRA - CASA, CNPJ/CPF: 03.585.678/0001-71.

Encerramento
do prazo 07/12/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO
Convocação
14:21:34 DROGADO E ALCOOLATRA - CASA, CNPJ/CPF: 03.585.678/0001-71.
anexo
Aceite de
proposta

07/12/2021 Aceite individual da proposta. Fornecedor: C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E
14:26:33 ALCOOLATRA - CASA, CNPJ/CPF: 03.585.678/0001-71, pelo melhor lance de R$ 411,1100.

Habilitação de 07/12/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E
fornecedor
15:59:29 ALCOOLATRA - CASA - CNPJ/CPF: 03.585.678/0001-71
Registro de
intenção de
recurso

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA CNPJ/CPF:
07/12/2021 25534201000108. Motivo: A licitante vencedora não possui a estrutura adequada exigida pela
16:13:34 Lei 11.343/2006, especificamente em seu artigo 23-A, §2º, a qual exige que a internação de
dependentes de drogas somente ser

Aceite de
intenção de
recurso

07/12/2021 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
16:32:37 25534201000108.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF

Data/Hora do Recurso

Data/Hora Admissibilidade

Situação

07/12/2021 16:13

07/12/2021 16:32

Aceito

25.534.201/0001-08

Motivo Intenção:A licitante vencedora não possui a estrutura adequada exigida pela Lei
11.343/2006, especificamente em seu artigo 23-A, §2º, a qual exige que a internação de
dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de
equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente
registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no
qual se dará a internação.

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Sistema

07/12/2021
09:00:10

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão
estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre
08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Sistema

07/12/2021
09:00:11

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

Sistema

07/12/2021
09:00:13

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema

07/12/2021
09:00:14

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema

07/12/2021
09:00:15

O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema

07/12/2021
09:00:16

O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema

07/12/2021
09:00:17

O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema

07/12/2021
09:00:18

O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema

07/12/2021
09:00:19

O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema

07/12/2021
09:10:15

O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema

07/12/2021
09:10:16

O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema

07/12/2021
09:10:17

O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema

07/12/2021
09:10:18

O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.
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Sistema

07/12/2021
09:10:19

O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema

07/12/2021
09:10:20

O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema

07/12/2021
09:12:15

A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Justificativa: Para obter uma proposta mais
vantajosa.. Solicitamos o envio de lances.

Sistema

07/12/2021
09:12:21

A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Justificativa: Para obter uma proposta mais
vantajosa.. Solicitamos o envio de lances.

Sistema

07/12/2021
09:12:26

A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Justificativa: Para obter uma proposta mais
vantajosa.. Solicitamos o envio de lances.

Sistema

07/12/2021
09:12:32

A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Justificativa: Para obter uma proposta mais
vantajosa.. Solicitamos o envio de lances.

Sistema

07/12/2021
09:12:38

A etapa aberta do item 7 foi reiniciada. Justificativa: Para obter uma proposta mais
vantajosa.. Solicitamos o envio de lances.

Sistema

07/12/2021
09:12:41

A etapa aberta do item 8 foi reiniciada. Justificativa: Para obter uma proposta mais
vantajosa.. Solicitamos o envio de lances.

Sistema

07/12/2021
09:22:28

O item 3 está encerrado.

Sistema

07/12/2021
09:22:35

O item 4 está encerrado.

Sistema

07/12/2021
09:22:42

O item 8 está encerrado.

Sistema

07/12/2021
09:22:44

O item 5 está encerrado.

Sistema

07/12/2021
09:22:52

O item 6 está encerrado.

Sistema

07/12/2021
09:23:03

O item 7 está encerrado.

Sistema

07/12/2021
09:27:00

O item 1 está encerrado.

Sistema

07/12/2021
09:38:53

O item 2 está encerrado.

Sistema

07/12/2021
09:39:05

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Sistema

07/12/2021
09:41:54

Senhor fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 25.534.201/000108, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema

07/12/2021
09:42:02

Senhor fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 25.534.201/000108, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Sistema

07/12/2021
09:42:14

Senhor fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 25.534.201/000108, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.

Sistema

07/12/2021
09:42:26

Senhor fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 25.534.201/000108, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.

Sistema

07/12/2021
09:42:35

Senhor fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 25.534.201/000108, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.

Sistema

07/12/2021
09:42:44

Senhor fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 25.534.201/000108, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.

Sistema

07/12/2021
09:42:52

Senhor fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 25.534.201/000108, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.

Sistema

07/12/2021
09:42:58

Senhor fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF: 25.534.201/000108, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.

Sistema

07/12/2021
10:00:49

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
25.534.201/0001-08, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema

07/12/2021
10:08:04

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
25.534.201/0001-08, enviou o anexo para o ítem 2.

Sistema

07/12/2021
10:15:36

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
25.534.201/0001-08, enviou o anexo para o ítem 3.

Sistema

07/12/2021
10:17:54

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
25.534.201/0001-08, enviou o anexo para o ítem 4.

Sistema

07/12/2021
10:21:12

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
25.534.201/0001-08, enviou o anexo para o ítem 5.

Sistema

07/12/2021
10:25:07

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
25.534.201/0001-08, enviou o anexo para o ítem 6.

Sistema

07/12/2021
10:27:18

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
25.534.201/0001-08, enviou o anexo para o ítem 7.

Sistema

07/12/2021
10:29:14

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ/CPF:
25.534.201/0001-08, enviou o anexo para o ítem 8.

Pregoeiro

07/12/2021

Srs licitantes, Peço desculpas pelo ocorrido mas ficamos sem conexão e por isso o
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13:09:20

Pregão ficou parado esse tempo.

Pregoeiro

07/12/2021
13:09:40

Estarei reotmando a sessão com a análise das propostas. Obrigada.

Pregoeiro

07/12/2021
13:25:39

Para C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA - .

03.585.678/000171

07/12/2021
13:31:26

boa tarde gostariamos de saber se a documentação da referida, empresa ganhadora
ja foram analisados, e se na hora que sair o resultado, teremos esta janela para
podermos recorrer, vale resaltar que a referida empresa não possui em seu corpo
clinico equipe multdiciplinar, ao menos não consta em seu CNES Cadastro nascional
de estabelecimento de saude .

03.585.678/000171

07/12/2021
13:33:01

vale resaltar que a referida empresa se encontra se encontra a quase 700 km de
distancia

Pregoeiro

07/12/2021
13:42:00

Para C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA - Vale ressaltar
que o edital não impõem limite máximo de quilometragem para participação

03.585.678/000171

07/12/2021
13:43:05

quanto a proposta dele enviada sem assinatura ? esta correto ?

Sistema

07/12/2021
14:12:12

Senhor fornecedor ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO
RENASCER -, CNPJ/CPF: 09.455.850/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao
ítem 1.

Sistema

07/12/2021
14:12:18

Senhor fornecedor ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO
RENASCER -, CNPJ/CPF: 09.455.850/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao
ítem 2.

Sistema

07/12/2021
14:12:32

Senhor fornecedor C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA,
CNPJ/CPF: 03.585.678/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.

Sistema

07/12/2021
14:12:42

Senhor fornecedor C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA,
CNPJ/CPF: 03.585.678/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.

Sistema

07/12/2021
14:13:18

Senhor fornecedor C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA,
CNPJ/CPF: 03.585.678/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.

Sistema

07/12/2021
14:13:24

Senhor fornecedor C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA,
CNPJ/CPF: 03.585.678/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.

Sistema

07/12/2021
14:20:49

Senhor Pregoeiro, o fornecedor C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E
ALCOOLATRA - CASA, CNPJ/CPF: 03.585.678/0001-71, enviou o anexo para o ítem 3.

Sistema

07/12/2021
14:21:08

Senhor Pregoeiro, o fornecedor C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E
ALCOOLATRA - CASA, CNPJ/CPF: 03.585.678/0001-71, enviou o anexo para o ítem 7.

Sistema

07/12/2021
14:21:21

Senhor Pregoeiro, o fornecedor C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E
ALCOOLATRA - CASA, CNPJ/CPF: 03.585.678/0001-71, enviou o anexo para o ítem 4.

Sistema

07/12/2021
14:21:34

Senhor Pregoeiro, o fornecedor C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E
ALCOOLATRA - CASA, CNPJ/CPF: 03.585.678/0001-71, enviou o anexo para o ítem 8.

Sistema

07/12/2021
14:28:09

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´.

Sistema

07/12/2021
14:39:58

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO
RECANTO RENASCER -, CNPJ/CPF: 09.455.850/0001-59, enviou o anexo para o ítem
1.

Sistema

07/12/2021
14:40:13

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO
RECANTO RENASCER -, CNPJ/CPF: 09.455.850/0001-59, enviou o anexo para o ítem
2.

Pregoeiro

07/12/2021
14:51:53

Estou analisando os documentos de habilitação. Peço paciência.

Pregoeiro

07/12/2021
15:59:51

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/12/2021 às
16:30:00.

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Alteração equipe

07/12/2021
08:44:56

Observações

Alteração equipe

07/12/2021
08:45:01

Abertura da
sessão pública

07/12/2021
09:00:10

Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

07/12/2021
09:39:05

Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo

07/12/2021
14:28:09

Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

07/12/2021
15:59:51

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/12/2021 às
16:30:00.
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Data limite para registro de recurso: 10/12/2021.
Data limite para registro de contrarrazão: 15/12/2021.
Data limite para registro de decisão: 29/12/2021.
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 16:34 horas do dia 07
de dezembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

DAYANA FERNANDES
Pregoeiro Oficial
LUCAS CORRADI JUNQUEIRA PINTO
Equipe de Apoio
ROBERTO VAGNER SILVERIO DA FONSECA
Equipe de Apoio
ALEXANDRE DE CARVALHO
Equipe de Apoio

Ver Ata Posterior

Voltar
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