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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 

 

Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, às treze 

horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, reuniu-se o Pregoeiro e 

Equipe de Apoio devidamente constituída pelo Sr. Prefeito Municipal, na forma do 

Decreto n. 1.493/2015, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 

001/2015, cujo objeto visa o Registro de Preços para Futura Aquisição de 

Medicamentos para uso da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária 

do Município de Pimenta/MG. Mostraram interesse em participar do referido 

certame, apresentando-se para credenciamento no horário indicado a seguinte 

empresa: A licitante ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa 

jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 03.945.035/0001-91, com sede administrativa 

na Rua Joaquim Paraguai, nº 114, Bairro Vila Isabel, na cidade de Varginha/MG, 

CEP 37.026-100, nos termos do item 16.4 do edital, enviou os envelopes para 

participação via correio em tempo hábil, razão pela qual, participará da licitação, 

porém não apresentará lances verbais. A licitante ALFALAGOS LTDA, pessoa 

jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 05.194.502/0001-14, com sede administrativa 

na Avenida Alberto Vieira Romão, nº 1700, bairro distrito Industrial, na cidade de 

ALFENAS/MG, CEP 37.130-000, protocolou os envelopes com a equipe de apoio 

em tempo hábil, razão pela qual, participará da licitação, porém não apresentará 

lances verbais. Dando início à Sessão, o Pregoeiro analisou o (s) envelope (s) 01 

(Credenciamento). Foi feita a conferência dos documentos exigidos no item 04 do 

edital quanto ao envelope 01 (credenciamento). Estando os documentos referente 

a este item em acordo com o exigido no edital, passou-se à abertura do envelope 

02 referente à (s) Proposta (s) Comercial  (s). Após análise verificou-se que a (s) 

proposta (s) escrita (s) atendeu todas exigências do edital. Verificou-se também 

que todas as licitantes apresentaram a proposta em formato digital. Tendo em 

vista que os licitantes não estão presentes e conforme previsto no edital, no item 

7.3.9, caso não se realize lance verbal será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, o 

pregoeiro analisou os preços apresentados nas propostas escritas comparando-

os ao teto máximo unitário definido para este certame. Para o (s) item (s): 07, 09, 

16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 36 nenhum dos licitantes 

apresentaram propostas, portanto estes itens ficaram em aberto e serão 

frustrados neste certame. O (s) item (s): 03, 04, 05, 06, 12, 14, 19 e 35 ficaram 

sem acordo porque os licitantes apresentaram propostas de preços acima do teto 

máximo definido para esta licitação, portanto foram frustrados neste certame. Os 

itens 01, 02, 08, 10, 11, 13, 15, 20, 21, 24, 27, 37, 38 e 39 estavam de acordo 

com todas as exigências do edital, bem como estava em acordo com o preço 

definido como teto máximo para a aquisição. Em análise do preço apresentado e 

o termo de referência, constatou-se que o último lance apresentado na sessão 
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encontra-se dentro do preço que vem sendo praticado no mercado, bem como 

está abaixo do teto máximo de preço definido para esta licitação sendo a (s) 

licitante (s): Acácia Comércio de Medicamentos Ltda e Alfalagos Ltda 

declarada (s) previamente vencedora (s) do certame. Em seguida passou-se à 

abertura do envelope 03 (habilitação) e após minuciosa análise da documentação, 

inclusive validação das Certidões online, constatou-se que a documentação 

apresentada pela (s) licitante (s): Acácia Comércio de Medicamentos Ltda e 

Alfalagos Ltda estavam em pleno acordo com o Edital, portanto, todas foram 

declaradas habilitadas. Desse modo o Pregoeiro adjudica o objeto do presente 

Pregão às licitantes: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda e Alfalagos Ltda 

totalizando a presente licitação o valor global de R$13.766,00 (treze mil, 

setecentos e sessenta e seis reais). Ato contínuo, o processo será encaminhado à 

Procuradoria Municipal, para, nos termos do Art. 38, Paragrafo Único da Lei 

8.666/93, emita o competente Parecer Jurídico. Em seguida, encaminha-se à 

autoridade competente para que se proceda à homologação. Em nada mais 

havendo a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que 

após lida e aprovada vai assinada por quem de direito. 

 

 

 

 

 


