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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2015 

 

Aos dezesseis dias do mês de novembro 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 n. 1.493/2015, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
035/2015, cujo objeto visa o REGISTRO DE PREÇOS para Futura Aquisição de 
Medicamentos, Leites e Suplementos para uso da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e 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 empresa 
licitantes: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ sob o nº 67.729.178/0004-91, com sede administrativa na Rua 
Paulo Costa, nº 320, Galpões 09,10 e 11  bairro Distrito Industrial – Jardim 
Piemont Sul, na cidade de Betim/MG, CEP 32.669-712, a qual enviou os 
envelopes para protocolo, não estando presente representante na sessão desta 
licitação; MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ sob o nº 11.735.488/0001-11, com sede administrativa na Av. 
Dr. Messias de Barros, nº 370, Bairro Distrito Industrial Miguel de Luca, na cidade 
de  Varginha/MG, CEP 37072-003, neste ato representada por Carlos Roberto 
de Paula, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 007.459.786-81, residente e 
domiciliado na Rua José Magalhães Pinto, nº 399; Bairro  São Dimas, na cidade 
de Perdões/MG, telefone (035) 99878-8453; 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, neste ato 
representada por Abraham Sandor Filho, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
021.751.118-06, residente e domiciliado na Praça dos Girassois, nº 14, Bairro 
Pinheiros, na cidade de Varginha/MG, telefone (35) 99978-3691, HELP FARMA 
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
02.460.736/0001-78, com sede administrativa na Avenida Mem de Sá, nº 801, 
Bairro Santo Efigênia, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP: 30.260-270, neste 
ato representada por Roberto José da Silva pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
071.688.886-68, residente e domiciliado à Rua Ibirité, nº 490 Apto. 101, Bairro 
Bom Pastor, na cidade de Divinópolis/MG, telefone (037) 98800-0364; 
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, neste ato 
representada por José Egídio Soares Albano, pessoa física inscrita no CPF sob o 
nº 323.506.866-04, residente e domiciliado na Rua Alameda das Margaridas, nº 
399,Apt 102, Bairro Vitória, na cidade de Carmo do Cajuru/MG, telefone 
(035)99899-6442; COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
36.325.157/0002-15, com sede administrativa na Rua Dulce Maria, nº 365, Bairro 
Ipiranga, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP: 31.160-250, neste ato 
representada por Matheus Marcos de Paula Carmo, pessoa física inscrita no CPF 
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sob o nº 016.239.786-02, residente e domiciliado na Rua Floralia, nº 28, Bairro 
Mangueiras, na cidade de Sabará/MG, telefone (31) 99278-3073 e 
DROGAFONTE - LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
08.778.201/0001-26, com sede administrativa na Rua Barão de Bonito, nº 408, 
bairro Várzea, na cidade de Recife/PE, CEP 50740-080, neste ato representada 
por Tadeu Ozório Maia Rosa, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 155.664.396-
91, residente e domiciliado na Rua Frei Cipriano, nº 110, Bairro Nova 
Cachoeirinha, na cidade de Belo Horizonte/MG, telefone (031)99304-3835. Dando 
início à Sessão, o Pregoeiro recebeu os representantes das licitantes 
participantes e, em seguida, solicitou o envelope 01 (Credenciamento), 
credenciando-os. Nenhum dos licitantes participantes tem características de 
ME/EPP e não 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. Registra-se nesta ata que quando houve a retificação 
do edital, alterando-se a data de abertura da sessão para o dia 16/11/2015, todos 
os novos arquivos alterados foram enviados aos licitantes, no entanto, embora 
tenha realizado as alterações nos itens 112, 190, 191, o arquivo para a 
elaboração da propostas digitais, ainda ficou mencionando a data de abertura 
como 06/11/2015, assim, a proposta digital impressa, mostra a data de abertura 
como sendo 06/11/2015. Tendo em vista o que dispõe o item 16.7 do Edital, bem 
como, que o arquivo enviado aos licitantes menciona a data do dia 06/11/2015, e, 
levando-se em consideração de este equívoco em nada prejudica a lisura e o 
andamento do certame, delibera-se por não considerar erro capaz de ferir o 
princípios da Administração Pública, tampouco o direito dos licitantes. Da análise 
detalhada das propostas escritas e o Termo de Referência, registra-se nesta ata 
os seguintes fatos a respeito das propostas comerciais:  para os itens 39, 48, 61, 
85, 86, 147, 148, 179, 190, 191 e 192 nenhuma das licitantes participantes 
apresentaram propostas de preços válidas, sendo os mesmos, frustrados no 
certame. Ato contínuo iniciou-se a etapa de lances verbais. Na etapa de lances foi 
constatado que as licitantes apresentaram preço acima do teto máximo para os 
itens 7, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 58, 62, 73, 76, 89, 98, 99, 109, 112, 113, 129, 
131, 132, 133, 134, 135, 136, 140, 157, 160, 183 e 186. Com base ao que dispõe 
os termos do item 5.5.7, foi indagado aos licitantes sobre eventual erro quando da 
elaboração da proposta. O representante da licitante MEDWAY LOG COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA manifestou-se no sentido da possibilidade de adequação da 
proposta ao teto máximo nos itens 07 e 34. O representante da licitante 
ALFALAGOS LTDA manifestou-se no sentido da possibilidade de adequação da 
proposta ao teto máximo nos itens 30 e 76. Os demais itens mencionados e que 
estavam acima do teto ficaram desclassificados/sem acordo no certame, tendo 
em vista o desatendimento à exigência expressa do edital. Após esta etapa os 
menores preços apresentados foram conforme relatório anexo denominado 
“Fornecedores Vencedores”, composto de 15 (quinze) 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 
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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: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda, Medway 
Log Comércio e Serviços Ltda, Acácia Comércio de Medicamentos Ltda, 
Help Farma Produtos Farmacêuticos Ltda, Alfalagos Ltda, Costa Camargo 
Comércio de Produtos Hospitalares Ltda e Drogafonte Ltda, declaradas 
previamente vencedora do certame. Em seguida passou-se à abertura dos 
envelopes 03 (habilitação) e após minuciosa análise da documentação, inclusive 
validação das certidões online constatou-se que a documentação apresentada 
pelas empresas Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda, Medway Log 
Comércio e Serviços Ltda, Acácia Comércio de Medicamentos Ltda, Help 
Farma Produtos Farmacêuticos Ltda, Alfalagos Ltda, Costa Camargo 
Comércio de Produtos Hospitalares Ltda e Drogafonte Ltda estavam em 
pleno acordo com o Edital, portanto, as mesmas foram declaradas habilitadas. 
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 adjudicar os 
itens/objeto da licitação aos licitantes de acordo com os itens, valores e 
especificações constantes no relatório denominado “Fornecedores Vencedores”. 
Contudo, a presente licitação totalizou o valor de R$403.374,14 (quatrocentos e 
três mil, trezentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos). Registra-se 
também nesta ata que os representantes das licitantes Help Farma Produtos 
Farmacêuticos Ltda, Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares 
Ltda e Drogafonte Ltda se ausentaram da sessão antes que fosse lavrada esta 
ata, não sendo possível a assinatura de todos os representantes em toda a 
documentação. 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. 
 
 


