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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 

 

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, 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. 
1.647/2016, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016, cujo 
objeto visa o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
medicamentos através de maior desconto percentual sobre o valor de 
referência do PF - Preço Fábrica e PMVG - Preço Máximo de Venda ao 
Governo da Tabela da CMED/ANVISA. Mostraram interesse em participar do 
referido certame, apresentando-se para credenciamento no horário indicado a 
seguinte empresa licitante: 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. Dando 
início à Sessão, o Pregoeiro recebeu o representante da licitante participante e, 
em seguida, solicitou o envelope 01 (Credenciamento), credenciando-o. A licitante 
participante não é caracterizada como de ME/EPP e não usufruirá, nesta licitação 
dos benefícios da Lei Complementar 123/06. Terminado o credenciamento foi 
recebido os envelope 02 (proposta comercial) e 03 (habilitação). Em seguida 
passou-se à abertura do envelope 02 referente à Proposta Comercial. Após 
análise verificou-se que a proposta escrita atendeu as exigências do edital. Da 
análise detalhada da proposta escrita registra-se que a licitante apresentou 
proposta apenas para o item 01 (Fornecimento de medicamentos, constantes da 
Tabela Oficial da ANVISA – CMED, para uso da Secretaria da Saúde do 
Município de Pimenta/MG, MEDIANTE MAIOR DESCONTO SOBRE O PF – 
PREÇO FÁBRICA CONSTANTE DA COLUNA PARA O ESTADO DE MINAS 
GERAIS, em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência e no 
Edital de Licitação) sendo que o item 02 (Fornecimento de medicamentos, 
constantes da Tabela Oficial da ANVISA – CMED, para uso da Secretaria da 
Saúde do Município de Pimenta/MG, MEDIANTE MAIOR DESCONTO SOBRE O 
PMVG – PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO CONSTANTE DA 
COLUNA PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS, em conformidade com o 
estabelecido no Termo de Referência e no Edital de Licitação) será frustrado no 
certame. Ato contínuo, iniciou-se etapa de lances verbais. Nesta etapa, mesmo 
com a insistência do pregoeiro não houve a apresentação de lances verbais. O 
edital prevê em seu item 7.3.9 que “caso não se realize lance verbal será 
verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor 
estimado para a contratação”. Assim verifica-se a proposta escrita atende a todas 
as exigências do edital sendo a licitante MEDWAY LOG COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA declarada previamente vencedora do certame no item 01. Após 
esta etapa o maior lance apresentado foi conforme relatório anexo, denominado 
“Mapa de Apuração de Vencedores”, composto de uma página que faz parte 
integrante desta ata. Em seguida passou-se à abertura do envelope 03 
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(habilitação) e após minuciosa análise da documentação, inclusive validação 
das Certidões online, constatou-se que a documentação apresentada pela (s) 
licitante MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA estava em pleno 
acordo com o Edital, portanto declarou-se a mesma habilitada. 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 o lote 01 da licitação ao licitante 
de acordo com percentual de desconto constante no relatório denominado 
“Fornecedores Vencedores” contudo, em sendo homologado o certame, orienta 
para que antes da geração de quaisquer NAF (Nota de Autorização de 
Fornecimento) seja observada a decisão/orientação do TCU1 a qual dispõe: “a 
Tabela elaborada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - 
Cmed do Ministério da Saúde apresenta, para diversos medicamentos, 
preços referenciais superiores aos dos preços de mercado. A aquisição de 
medicamentos por preço excessivo, ainda que inferior ao constante da 
citada tabela, pode dar ensejo à responsabilização do agente causador do 
prejuízo”. Assim, torna-se “imprescindível a realização de pesquisa de preços 
(...)”. Intima-se neste momento a licitante para que, em cumprimento ao item 5.7 
do edital, apresente a Tabela CMED/ANVISA com o PF - Preço Fábrica e o 
PMVG - Preço Máximo de Venda ao Governo, vigente no mercado, no prazo 
máximo de 2 (dois) dias úteis, excluído o dia da sessão, sob pena de 
desclassificação. A Tabela CMED/ANVISA com o PF - Preço Fábrica e o 
PMVG - Preço Máximo de Venda ao Governo, deverá ser enviada pelo email 
compraspimenta2014@gmail.com e será esta utilizada para a emissão da (s) 
Nota (s) de Autorização (s) de Fornecimento (s). A Tabela CMED/ANVISA com o 
PF - Preço Fábrica e o PMVG - Preço Máximo de Venda ao Governo deverá 
ser enviada em formato PDF. 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. 
 
 

                                                 
1  TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Informativo de Licitações e Contratos nº 131. 
www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/.../INFO_TCU_LC_2012_131.doc. Acesso em 18/04/2016.  
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