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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2015 

 
Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às oito 
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 nº 1.493/2015, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
034/2015, cujo objeto visa o REGISTRO DE PREÇOS para Futura Aquisição de 
Materiais Médicos 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 as 
seguintes empresas: ALFALAGOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o 
nº 05.194.502/0001-14, sediada na Avenida Vieira Romão, nº  1.700, Bairro 
Distrito Industrial, na cidade de Alfenas/MG, neste ato representada por José 
Egídio Soares Albano, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 323.506.866-04 e 
RG nº  1.540.126 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Alameda das 
Margaridas, nº 399, Bairro Vitória, município de Carmo do Cajuru/MG,  telefone: 
(35) 99802-8192/99899-6442; HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 02.460.736/0001-78, sediada na 
Avenida Mem de Sá, nº 801, Bairro Santa Efigênia, na cidade de Belo 
Horizonte/MG, neste ato representada por Roberto José da Silva, pessoa física 
inscrita no CPF sob o nº 071.688.886-68 e RG nº M-1.125.262 SSP/MG, residente 
e domiciliado na Rua Ibirité, nº 490, Apto.101, Bairro Bom Pastor, município de 
Divinópolis/MG, telefone: (37) 98800-0364 e UNILAB COMÉRCIO DE 
PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA-ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
06.244.376/0001-28, sediada na Rua das Verbenas, nº 27, Bairro Montreal, na 
cidade de Sete Alagoas/MG, Telefone (31) 3771-9604, tendo como representante 
legal a Sra. Vanessa Liboreiro, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
050.817.326-48 e RG. MG.10.005.650, residente e domiciliado Rua Jurunas, 760, 
casa, Bairro Nossa Senhora do Carmo, Sete Lagoas/MG. A licitante UNILAB 
COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA-ME com base ao que dispõe o 
item 16.14 do edital, enviou os envelopes pelos correios. Dando início à Sessão, o 
Pregoeiro recebeu os representantes das licitantes participantes e, em seguida, 
solicitou o envelope 01 (Credenciamento), credenciando-os. Apenas a licitante 
UNILAB COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA-ME comprovou a 
qualidade de ME/EPP/MEI e usufruirá, nesta licitação, dos benefícios da Lei 
Complementar 123/06. Terminado o credenciamento foi recebido os envelopes 02 
(proposta comercial) e 03 (habilitação). Em seguida passou-se à abertura dos 
envelopes 02 referente às Propostas Comerciais. Após análise verificou-se que as 
propostas escritas atenderam as exigências do edital, inclusive quanto à 
apresentação da proposta em formato digital. Da análise detalhada das propostas 
escritas e o Termo de Referência, registra-se nesta ata os seguintes fatos a 
respeito das propostas comerciais: a licitante UNILAB COMÉRCIO DE 
PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA-ME apresentou preço para os itens 02, 03, 07, 
16, 39, 43, 45, 50, 55 acima do teto máximo de preços definido nesta licitação. 
Diante disso, o pregoeiro delibera-se por desclassificar estes itens deste licitante 
tendo em vista o desatendimento à exigência expressa do edital. Para os itens 02, 
03, 10, 12, 20, 22, 36, 43, 45, 51, 55 e 64 nenhuma das licitantes participantes 
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apresentaram propostas de preços válidas, sendo os mesmos, frustrados no 
certame. Ato contínuo iniciou-se a etapa de lances verbais. Após esta etapa os 
menores preços apresentados foram conforme relatório anexo denominado 
“Fornecedores Vencedores”, composto de 06 (seis) páginas que faz parte 
integrante desta ata. Em análise do último preço apresentado e do termo de 
referência, constatou-se que o último preço apresentado na sessão de lances 
encontra-se dentro do preço que vem sendo praticado no mercado, bem como 
está abaixo do teto máximo de preços unitários e totais, definido para esta 
licitação, sendo as empresas: ALFALAGOS LTDA, HELP FARMA PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS LTDA e UNILAB COMÉRCIO DE PRODUTOS 
CIRÚRGICOS LTDA – ME declaradas previamente vencedora do certame. Em 
seguida passou-se à abertura dos envelopes 03 (habilitação) e após minuciosa 
análise da documentação, constatou-se que a documentação apresentada pelas 
empresas ALFALAGOS LTDA, HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
LTDA e UNILAB COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA – ME 
estavam em pleno acordo com o Edital, portanto, as mesmas foram declaradas 
habilitadas. Registra-se nesta ata que durante a sessão de licitação, o acesso à 
internet estava irregular, razão pela qual não foi possível a conferência da 
autenticidade online de todas as certidões. A equipe de apoio deverá conferir a 
autenticidade das certidões, as quais não foram conferidas, tão logo reestabeleça 
a conexão. Nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, não houve manifestação 
sobre a intenção de recorrer da decisão. O pregoeiro delibera-se por não 
adjudicar os itens/objeto da licitação aos licitantes, neste momento, para que haja 
a conferência da autenticidade de todas as certidões. Contudo, a presente 
licitação totalizou o valor de R$120.679,60 (cento e vinte mil, seiscentos e setenta 
e nove reais e sessenta centavos). Registra-se também nesta ata que o 
representante da licitação HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 
se ausentou da sessão antes que fosse lavrada esta ata, não sendo possível a 
assinatura de todos os representantes em toda a documentação. Esta ata, bem 
como o mapa de apuração de vencedores deverá ser enviada aos licitantes, para 
conhecimento pelos seguintes endereços eletrônicos: hospfarma@bol.com.br, 
hospfarma@uai.com.br, egidio.sa@hotmail.com, licitacao@alfalagos.com.br e 
unilab.ltda@yahoo.com.br. 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. 
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