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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016 
 
Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às dez 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 
1.647/2016, para o ato de prosseguimento dos trabalhos referente ao PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 033/2016, cujo objeto visa a Aquisição de Equipamentos para 
uso no Aparelhamento do CAPS e para Estruturação do Serviço de 
Vigilância Sanitária e Vigilância Alimentar e Nutricional da Secretaria 
Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária e Ventiladores para uso da 
Secretaria de Esporte, Laser, Cultura e Turismo do Município de 
Pimenta/MG. Na presença dos representantes das licitantes  FRANCIELE DE 
FÁTIMA TOZZI BARBOSA, K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELE 
– EPP, ASTEM MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA – ME e MIDAS COMERCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALRES – LTDA - ME para 
prosseguimento do certame. Dando início à Sessão, foi repassado aos presentes 
os relatórios de análises das propostas e dos catálogos com os respectivos 
relatórios de propostas classificadas. Os relatórios demostram os motivos para a 
desclassificação de cada item de cada licitante e serão incorporados no certame. 
Ato contínuo iniciou-se a etapa de lances verbais. Após esta etapa os menores 
preços apresentados foram conforme relatório anexo, denominado “Mapa de 
Apuração de Vencedores”, composto de duas páginas que fazem 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: ASTEM MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA – ME e MIDAS 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALRES – LTDA - ME 
declaradas previamente vencedoras 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 pelas licitantes estavam em pleno acordo com o Edital, exceto: a 
licitante ASTEM MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA – ME apresentou a 
Certidão Federal com data de validade expirada. Referida licitante comprovou a 
qualidade de ME e a certidão refere-se à regularidade fiscal razão pela qual lhe 
será concedida o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para apresentar nova certidão 
regularizando a pendência nos termos da LC º 123/2006. A licitante MIDAS 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALRES – LTDA – ME não 
comprovou a exigência do item 6.2.3, alínea “b” do edital qual seja: “Autorização 
de Funcionamento da Empresa Licitante emitido pela ANVISA para as 
licitantes que apresentarem propostas de preços para os itens de 
equipamentos de saúde”, razão pela qual, será desclassificado no item 14 
(Fotopolimerizador) que trata-se de equipamento de saúde que exige, para sua 
comercialização, o registro e autorização da empresa junto à Anvisa. A licitante 
MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALRES – LTDA – 
ME foi declarada habilitada apenas para a venda do item 07 (escada) razão pela 
qual o pregoeiro lhe adjudica este item. O item 14, desta licitante foi 
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desclassificado pela ausência de registro na Anvisa. Ao licitante ASTEM 
MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA – ME, o objeto será adjudicado pela 
autoridade competente após sanada a pendência na habilitação. Nos termos do 
Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, não houve manifestação sobre a intenção de 
recorrer da decisão. Contudo a presente licitação totalizou o valor de R$4.893,00 
(quatro mil, oitocentos e noventa e três reais). Registra-se que os itens 02, 03, 
04, 06, 08, 09, 11, 12 e 13 foram frustrados neste certame. Registra-se que o 
representante da licitante K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELE – 
EPP se ausentou da sessão antes de terminada a sessão, deixando 
expressamente declarado a desistência do prazo recursal conforme termo que 
será incorporado ao processo. Por esta razão, não consta a rubrica deste 
representante em todos os documentos bem como nesta ata. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


