ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PROCESSO Nº 00030/2019
PREGÃO Nº 00019/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO DE FORMA
PARCELADA, DO TIPO MAIOR DESCONTO SOBRE O CATÁLOGO DE PREÇO DA REVISTA SIMPRO.
PREÂMBULO
No dia dezenove de março de dois mil e dezenove, às 14:00 horas, na sala de licitações, reuniram-se o
Pregoeiro e os senhores membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 4137/2019, para a
Sessão Pública de julgamento deste Pregão. Aberta a sessão, procedeu-se o exame do credenciamento dos
interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e
a prática dos demais atos de atribuição das Licitantes, na seguinte conformidade:
Quadro de licitantes credenciados:
Participante

CPF/CNPJ

Representante

Documento
Representante

ALFALAGOS LTDA. EPP

05.194.502/0001-14

FRANK VILELA
JUNQUEIRA

000.320.656-47

COMERCIO DE MEDICAMENTOS
NUNES E GOMES LTDA

12.628.603/0001-11

WILLIAN DANTAS
NUNES

984.944.816-49

O pregoeiro então comunicou o encerramento do credenciamento. Assim, destinou os documentos para
análise e visto dos licitantes. Em seguida recebeu os envelopes contendo a Proposta e Documentos de
Habilitação, respectivamente. Após verificação do lacre dos envelopes, estes foram rubricados e repassados
aos licitantes para análise e visto.
REGISTRO DO PREGÃO
Ato contínuo, foi aberto o envelope contendo a proposta e, com a colaboração dos membros da Equipe de
Apoio, o pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de
execução, com aqueles definidos no edital. Posteriormente, as propostas foram direcionadas aos licitantes
credenciados para análise e visto. As propostas foram classificadas no mapa de Classificação de Propostas,
em razão dos descontos propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei Federal 10.520, de
17/07/02. Em seguida, o pregoeiro convidou os representantes das propostas a formularem descontos de
forma sequencial, em ordem crescente de valor. A sequência de ofertas de descontos segue em anexo.
CLASSIFICAÇÃO
Declarada encerrada a etapa de lances, foi assegurada a licitante microempresa e empresa de pequeno
porte o exercício do direito à preferência, respeitada a ordem de classificação.
NEGOCIAÇÃO
Negociado o aumento de desconto, o pregoeiro considerou que os descontos obtidos são aceitáveis e
compatíveis com o praticado no mercado, conforme apurado no processo licitatório.

HABILITAÇÃO
Aberto o segundo envelope dos licitantes, e analisados os documentos de habilitação, foi verificada sua
habilitação. Os documentos de habilitação examinados foram rubricados pelo pregoeiro e membros da
equipe de apoio e colocados à disposição dos licitantes para exame e rubrica.
RESULTADO
À vista da habilitação, segue o vencedor:
COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - 12.628.603/0001-11, situada na RUA
AURELIO XAVIER LUCINDA, 45 - REZENDE - VARGINHA - MG com o desconto total de 86,1% (oitenta e
seis virgula um por cento).
Seq.

Item

Descrição

Desconto Total

1

40735

TABELA SIMPRO MATERIAIS HOSPITALARES

86,1%

ENCERRAMENTO
Após a declaração do resultado desta sessão, foi franqueada a palavra aos licitantes credenciados, para
suas manifestações. Tendo em vista que os representantes das Licitantes presentes não manifestaram
interesse de recorrer quanto ao resultado deste certame, foi-lhes informado que com esta falta de
interesse, decaíram, naquele momento, do direito de recorrer, conforme inciso XX, do art. 4º da Lei nº
10.520/2002. O resultado está condicionado à entrega da “Revista Simpro Hospitalar” ano 21, número 120
– Fevereiro/Março de 2019 e posterior confirmação pela Secretaria Municipal da Saude. A revista deverá
ser entregue no seguinte endereço: Rua Doutor Cesarino, 255 – Centro – Campanha/MG. OBS: o envelope
da Empresa ALFALAGOS LTDA. EPP - 05.194.502/0001-14 foi levada pelo licitante. Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a presente sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e
pelos representantes das Licitantes. Esta ata será disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal da
Campanha www.campanha.mg.gov.br.
ASSINATURAS
_____________________________________
Sérgio Soares Nunes
Pregoeiro
Equipe de apoio:
_________________________________
Silvano Domingos da Silveira
Membro
Participante

CPF/CNPJ

_________________________
Carolina da Silva Arantes
Membro
Representante

Documento
Representante

ALFALAGOS LTDA. EPP

05.194.502/0001-14

FRANK VILELA

000.320.656-47

JUNQUEIRA
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS NUNES E
GOMES LTDA

12.628.603/0001-11

WILLIAN DANTAS
NUNES

984.944.816-49

Assinaturas

