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“ATA DOS TRABALHOS DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO APRESENTADOS NA LICITAÇÃO MODALIDADE "PREGÃO PRESENCIAL DE 
N.º 009/2017” 

Processo n.º 009.2017. 01 
Modalidade: Pregão Presencial n.º 009/2017 

DATA: 03/01/2017.  
Hora: 11h30m. 
   
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de Material 
Hospitalar, Reagentes de Laboratório, Materiais Odontológico, Medicamentos Controlados e Medicamentos em geral 
para serem utilizados no atendimento à Saúde Pública, no Hospital Municipal, PACs e PSFs, do Município de Pau 
D’arco. Licitação regida pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as 
alterações da Lei n.º 8.883/94. 
 

 

Às onze horas e trinta minutos do dia três do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se na 

Prefeitura Municipal de Pau D´Arco, na sala onde funciona a CPL. (Comissão Permanente de Licitação), e sessão 

pública de licitação na modalidade pregão presencial, situado na Av. Boa Sorte, s/n.º, Setor Paraíso, CEP: 68.545-

000, o Pregoeiro, Marcos Antônio Lace Rolim, designado pela Portaria n.º 014 de 06 de janeiro de 2017, bem como a 

equipe de apoio composta pelos assistentes, Francisco das Chagas Alves Nunes e Zeneide Cruz Pereira. Obteve o 

edital e compareceu no certame as seguintes empresas com os respectivos representantes: D.L HOSPITALAR DE 

MEDICAMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.602.727/0001-37, tendo como representante através de 

procuração o Sr.º Henrique Castro Lima, inscrito no CPF sob o n.º 246.797.802-82, PARALABOR HOSPITALAR 

LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.007.792/0001-09, , tendo como representante através de procuração o Sr.º 

Anderlan Correa Sozinho, inscrito no CPF sob o n.º 694.177.762-15; SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA 

HOSPITALAR – EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 06.065.614/0001-38, tendo como representante a Sr.ª Pollyanna Ferreira 

Cunha, inscrita no C.P.F sob o n.º 993.241.801-34; POLYOHARMA DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR 

EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.866.006/0001-57, tendo como representante através de procuração o Sr.º 

Sidney Brasil da Silva Júnior, inscrito no CPF sob o n.º 527.178.956-04; CENTERMÉDICA PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.443.348/0001-77, tendo como representante o Sr.º Wilton 

Ferreira de Souza, inscrito no CPF sob o n.º 026.152.131-48; PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA-

EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.860.742/0001-48, tendo como representante através de procuração o Sr.º Marcos 

de Sousa Santos, inscrito no CPF sob o n.º 795.739.752-20, FLORESTA COMÉRCIO DE ARTIGO DE PERFUMARIA 

LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.860.635/0001-10, tendo como representante através de procuração a Sr.ª 

Áurea Macedo Costa, inscrita no CPF sob o n.º 654.858.826-68. Parte para a fase de credenciamento, todos os 

licitantes presentes foram credenciado, passando todos pela fase de credenciamento. Solicita o pregoeiro para 

colocarem os envelopes proposta e documentação na mesa dos trabalhos, em seguida solicita para cada licitante 

levantar e vir a mesa rubricar as abas dos envelopes. Procede a abertura dos envelopes proposta, o pregoeiro informa 

que a empresa CENTRAX COMERCIAL LTDA – ME, inscrita no CNPJ n.º 13.056.315/0001-00 deixou o envelope no 

protocolo da Prefeitura, o qual será aberto e lançado os preços. Lança os valores iniciais de cada empresa em um 

Mapa de Apuração elaborado no Excel. Nesse momento às 12h45m suspende a sessão para o almoço. Ao retorno 

às 13h45 parte para a etapa de lances, Após cada item vencido por empresa é analisado a documentação. Ganhou 

o item 01 a empresa PARAFARMA, parte para a análise da documentação, após todos analisarem não há 

questionamentos, estando a empresa apta a continuar no Certame. No item 02, sagrou-se vencedora a empresa 

POLYOHARMA DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR EIRELI, ao analisar a documentação, detectou que a 

empresa não apresentou o Alvará de Funcionamento e não cumpriu com itens da Regularidade Fiscal (Certidões 

Federal, FGTS, não apresentou), o representante da empresa solicitou para se retirar sem assinar ata, o pregoeiro 

nada obsta, pois não é poder e obrigação do mesmo permanecer na sessão até o final. No item 03, sagrou-se 

vencedora a empresa D.L HOSPITALAR DE MEDICAMENTOS LTDA, após todos analisarem não há 
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questionamentos, estando a empresa apta a continuar no Certame. No item 06, sagrou-se a vencedora a empresa 

SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR – EIRELI, após todos analisarem não há questionamentos, estando 

a empresa apta a continuar no Certame. No item 28, a empresa FLORESTA COMÉRCIO DE ARTIGO DE 

PERFUMARIA LTDA-EPP apresentou o menor preço, parte para a análise da documentação da empresa, foi 

detectado a falta da Certidão de Natureza Tributária (SEFA), não foi acostado no Atestado de Capacidade Técnica, 

Notas Fiscais referente ao atestado, não foi apresentado o Certificado de Regularidade do Profissional que assina o 

Balanço. No item 30, apresentou o menor preço a empresa CENTERMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 

ao analisar a documentação detectou que a empresa não cumpriu com o item 59.3 do edital, o licitante solicita para 

se ausentar da sessão, é concedido. Às 19h15m o pregoeiro e equipe de apoio suspende a sessão, e marca a 

continuidade do certame para às 09h15m do dia 08 de fevereiro do corrente ano. O pregoeiro pergunta as licitante se 

tem a intenção de apresenta recurso como preceitua a Lei, ninguém manifesta a intenção, concordando com todas as 

informações aqui contidas. Nada mais havendo a ser tratado, às 19h08m foi encerrada a Sessão, da qual lavrou- se 

a presente Ata que vai assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes das empresas licitantes 

presente..............  

 

Marco Antonio Lage Rolim 
Pregoeiro 

Portaria n.º 014 de 06 de janeiro de 2017 
 
 
   

   Francisco das Chagas Alves Nunes                                                                                Zeneide Cruz Pereira 
                     (Assistente)                                                                                                             (Assistente)  
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