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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 

 

Aos Vinte dias do mês de Março do ano de dois mil e Vinte, às oito horas, no 

auditório da Prefeitura Municipal, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio 

devidamente constituída pelo Sr. Prefeito Municipal, na forma do Decreto n. 

2.346/2020, para o ato da Sessão do Pregão Presencial nº 006/2020, cujo objeto 

visa o Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de material 

médico hospitalar e medicamentos para atender a demanda da Secretária 

Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária de Pimenta-MG. Mostrou interesse 

em participar do referido certame enviando os envelopes via correios, 

DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,  pessoa jurídica 

inscrita no CNPJ sob o nº 01.417.694/0001-20,  com sede administrativa Av: 

Presidente Tancredo Neves, nº 2.103, Bairro Zacarias – na cidade de 

CARANTIGA-MG,  CEP:35.300-102, neste ato representado por, Fagner 

Genelhú Ferreira Penna, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 013.040.786-04, 

MG.11.614.894 SSP/MG, Telefone: (33) 3322-6850, e-mail: 

distrimix@distrimixmg.com.br, nos termos do item 16.21 do edital, em tempo hábil 

e não enviou representante (s) para participação presencial do certame. Mostrou 

interesse em participar do referido certame apresentando para credenciamento os  

seguintes licitantes: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, pessoa 

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

Av: Princesa do Sul nº 3303 – Jardim Andere  na cidade de VARGINHA-MG – 

CEP: 37.062-180, neste ato representado por Rodrigo Diego Oliveira, pessoa 

física inscrita no CPF sob o nº 072.688.416-20 e RG. nº MG10660691 SSP/MG, 

telefone (35) 3690- 1150 e (37) 99982-1007, email: licitacao@acacia.med.br e 

rodrigooliveira.representante@acacia.med.br, ALFALAGOS LTDA, pessoa 

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

Av: Alberto Vieira Romão, 1700 , Distrito Industrial na cidade de ALFENAS-MG – 

CEP: 37.135-516,  neste ato representado por Sebastião Máximo Filho, pessoa 

física inscrita no CPF sob o nº502.690.546-34 e RG nº M-6.397.947 SSP/MG, 

telefone: (35) 99802-7782,  depcontratos@alfalagos.com.br , 

contatos.licitações@alfalagos.com.br e pedidos1@alfalagos.com.br; BIOHOSP 

PRODUTOS HOSPITALARES S/A,  pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 

18.269.125/0001-87, com sede administrativa Av: Sócrates Mariani Bittencourt 

1.080, Bairro Cinco, na cidade de CONTAGEM-MG - CEP: 32.010-010,   neste 

ato representado por  Jubal Humberto de Faria, pessoa física inscrita no CPF 

sob o nº 112.866.526-34, RG nº M-96.344 SSP/MG, Telefone: (35) 99988-1463 e 

(31) 99658-3239 e-mail: biohosp@biohosp.com.br e jubalfaria@yahoo.com.br ,  

MED CENTER COMERCIAL - LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 

00874929/0001-40, com sede administrativa na Rodovia BR 459,km 99, Bairro 

Santa Edwirges, na cidade de POUSO ALEGRE/MG – CEP: 37.550-000, neste 
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ato representado por Douglas Dias Carvalho, pessoa física inscrita no CPF sob 

o nº 007.554.816-07 e RG. MG-7.861.437SSP/MG,Telefone: (35) 3449-1950 e-

mail: vendas@medcentercomercial.com.br, M.K.R. COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 

31.499.939/0001-76, com sede administrativa  à Av: Marechal Mascarenhas de 

Morais nº 88, sala B, na cidade de ARAÇATUBA-SP – CEP: 16.075-370, neste 

ato representado por Samya de Oliveira Costa,  pessoa física inscrita no CPF 

sob o nº 122.150.166-63, RG. MG. 18.535.117 SSP/MG, Telefone: 37-9.9827-

2525 – e-mail: samyacosta2302@gmail.com .  Dando início à Sessão, o Pregoeiro 

recebeu os representantes das licitantes participantes e, em seguida, solicitou o 

envelope 01 (Credenciamento), credenciando-o (s) ocasião que, aferiu-se 

também o envelope de credenciamento enviado pela licitante DISTRIMIX 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Nesta fase, a licitante M.K.R. 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, comprovou a qualidade de 

ME/EPP e usufruirá, nesta licitação, dos benefícios da Lei Complementar 123/06. 

Nesta fase todas as licitantes foram credenciadas. Terminado o credenciamento 

foram recebidos os envelopes 02 (proposta comercial) e 03 (habilitação) o (s) qual 

(is) apresentavam-se inviolado (s) conforme exigência o que foi certificado pelo 

pregoeiro e pelo (s) representante (s) presente que os rubricaram. Pregoeiro 

informou ao (s) representante (s) presente (s), os procedimentos a serem 

adotados durante a sessão pública do Pregão e ressaltou que a ausência de 

qualquer deles quanto a lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicará na 

preclusão do direito ao recurso e na submissão ao disposto na ata.  Em seguida 

passou-se à abertura dos envelopes referente às Propostas Comerciais (envelope 

02). Após análise verificou-se que as propostas escritas atenderam todas as 

exigências do edital, inclusive com apresentação da proposta digital. Ato contínuo 

iniciou-se a etapa de lances verbais. Registra-se nesta Ata que os representantes 

das licitantes BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A e M.K.R. 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP ausentaram-se da sessão antes 

do término da etapa de lances. Após esta etapa os menores preços apresentados 

foram conforme relatório anexo, denominado “Mapa de Apuração de 

Vencedores”, composto de 17 (dezessete) páginas que fazem parte integrante 

desta ata. Registra-se nesta Ata que: A licitante BIOHOSP PRODUTOS 

HOSPITALARES S/A, cotou para o item 82 (glicosímetro) da marca Roch, a 

licitante MED CENTER COMERCIAL – LTDA, foi desclassificada porque cotou o 

item 82 acima do Termo de Referência e não adequou e a licitante ALFALAGOS 

LTDA, foi desclassificada porque cotou para o item 82 uma marca que não 

atende as requisitos do termo de referencia. Para os itens 17 (baclofeno 10mg), 

22 (campo cirúrgico 1,20x1,20), 23 (campo cirúrgico 1,60x1,60), 24 (campo 

cirúrgico 0,60x0,60), 34 (cilindro de oxigênio), 48 (curativo de tela malha), 49 

(dapagliflozina 10mg), 54 (digliconato de clorexidina), 63 (escova para unhas), 71 
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(sacarato de hidroxido de ferro), 75 (flunitrazepan 2mg), 105 (óleo de semente de 

uva), 118 (seringa de 5ml), 132 (sonda foley), 152 (trazodona cloridrato 5mg), 153 

(trifluoperazina 2mg) e 154 (trifluoperazina 5mg) nenhum dos licitantes 

apresentou proposta, questionado os licitantes alegaram que o preço de 

referência estava abaixo do valor de mercado, o item 146 (termômetro analógico) 

está fora de linha pela proibição do uso de mercúrio,  por tanto estes itens serão 

frustrado no certame. Registra-se também nesta Ata, que para os itens 02 (água 

destilada), 06 (agulha 30x7), 07 (agulha 30x8), 47 (curativo de alginato) e 92 

(linagliptina 5mg) há divergência no que se refere a descrição do objeto. Para os 

itens 53 (diclofenaco sódico 75mg), 55 ( dimenidrinato 50mg/ml), 70 (fenoterol), 

101 (máscaras descartáveis), 102 (metilfenidato 10mg), 112 (porta lâmina), 113 

(sabonete líquido antisséptico), 128 (glicose 50%), 143 (sulfadiazina de prata) e 

149 (tizanidina 2mg) estes itens estavam com o valor acima do termo de 

referencia e os licitantes não se adequaram ao preço. 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 o critério de seleção da proposta mais 

vantajosa para a Administração, o menor preço – por item foram apresentados 

pelas licitantes:  ALFALAGOS – LTDA, MED CENTER COMERCIAL – LTDA, 

ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, BIOHOSP PRODUTOS 

HOSPITALARES S/A, DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA e  M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP foram 

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 empresas licitantes ALFALAGOS – LTDA, MED CENTER 

COMERCIAL – LTDA, ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, 

BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A, DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA e  M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

EPP estavam em pleno acordo com o Edital e foram declaradas habilitadas. Com 

relação à qualificação econômica e financeira, as licitantes M.K.R. COMERCIO 

DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP e ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 

LTDA comprovaram possuir capital social mínimo de 10% nos termos dos itens 

6.2.4.2.1; a licitante MED CENTER COMERCIAL – LTDA, optou tacitamente 

comprovou possuir capital social mínimo de 10% nos termos dos itens 6.2.4.2.1, 

as licitantes  BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A, DISTRIMIX 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA e ALFALAGOS – LTDA optaram 

pela comprovação dos índices definidos no edital nos termos do item 6.2.4.2.2 

que será aferido com a apresentação do balanço patrimonial. Desse modo o 

Pregoeiro adjudica o objeto do presente Pregão às empresas ALFALAGOS – 
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LTDA, MED CENTER COMERCIAL – LTDA, ACÁCIA COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS LTDA, BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A, 

DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA e M.K.R. COMERCIO 

DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP totalizando a presente licitação o valor de R$ 

987.142,95 (novecentos e oitenta e sete mil, cento e quarenta e dois reais e 

noventa e cinco centavos). Registra-se que os representantes das licitantes 

ALFALAGOS – LTDA, MED CENTER COMERCIAL – LTDA, ACÁCIA 

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA se ausentaram da sessão antes que 

fosse lavrada esta ata1 razão pela qual, não consta a assinatura dos licitantes em 

todos os documentos. Registra-se nesta Ata que as empresas EQUIPAR 

MÉDICO E HOSPITALAR LTDA e TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP 

enviaram a documentação via correios, porem esta documentação não chegou 

em tempo hábil para o credenciamento, sendo assim a documentação destas 

empresas serão devolvidas lacradas. Ato contínuo, o processo será encaminhado 

à Procuradoria Municipal, para, nos termos do Art. 38, Parágrafo 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 TCE. “A presença dos licitantes à sessão do pregão presencial é facultativa?” Disponível em: 
<http://www.tce.mg.gov.br/alei8666eotcemg/PDF/Perguntas%20Pregao%20OK.pdf>. Acesso em 17/08/2018.  


