Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Pará – Minas Gerais
CNPJ – 18.291.369/0001-66
Av. Presidente Tancredo Neves, 100 – Centro – CEP 35.544-000.
Telefone: (37) 3234-1224|E-Mail: licitacao@saogoncalodopara.mg.gov.br
ATA DE SESSÃO DE PREGÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 008/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2019
REGISTRO DE PREÇO: Nº. 004/2019
MODALIDADE: Menor Preço por Item

Às 13h00min horas do dia doze de março do ano de dois mil e dezenove
reuniram-se o Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, abaixo identificados e
designados pelo Decreto nº - 4221/2018, para procederem à atividade
pertinente ao Processo Licitatório em referência, do tipo menor preço por item,
que tem por objeto, Registro de Preço para microempresas-me, empresas
de pequeno porte-epp ou equiparadas para aquisição futura e eventual de
dietas enterais, suplementos e material de consumo para Secretaria
Municipal de Saúde, conforme especificações detalhadas no respectivo Edital.
Aberta a sessão, foi feito o credenciamento, das seguintes empresas: EREMIX
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA – ME, CNPJ nº
26.325.797/0001-90 neste ato representado pelo senhor ANDERSON TEIXIRA
inscrito no CPF 683.901.226-34, MERCES LUIZA BARBOSA DA SILVA – ME,
CNPJ nº 02.858.842/0001-04 neste ato representado pelo senhor IRMANY
ALVARENGA FROIS inscrito CPF 968.148.536-04, M. S. RIOS PRODUTOS
DE DIETA EIRELI – ME, CNPJ nº 23.149.874/0001-00 neste ato representado
pela senhora CAROLINA ELISA DA CUNHA inscrito no CPF 016.542.946-16,
NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI – EPP,
CNPJ º 11.050.585/0001-70 neste ato representado pela senhora MARIA DA
APARECIDA FARIA SOARES inscrita no CPF 572.952.716-00, as empresas
ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA – ME, CNPJ nº
11.453.723/0001-62, NUTRIMINAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
NUTRIÇÕES DIETÉTICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº
22.2018.845/0001-90 não tiveram seus representantes legais, motivo
credenciamento, propostas e documentação foram enviados através dos
correios. Em seguida foram rubricados os envelopes contendo a proposta e
documentação passando a fazer a abertura dos mesmos. Assim, o Pregoeiro e
a equipe de apoio iniciaram os trabalhos. Analisado o preço apresentado, o
proponente foi classificado e convocado para apresentação de lances verbais,
de acordo com o disposto nos incisos VIII e IX, do Art. 4º, da Lei 10.520, de 1707-2002. A empresa MERCES LUIZA BARBOSA DA SILVA – ME ficou
ganhadora dos itens 05 e 07 no valor total de R$66.709,00 (sessenta e seis mil
setecentos e nove reais), ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS
LTDA – ME ficou ganhadora do item 04 no valor total de R$9.750,00 (nove mil
setecentos e cinquenta reais), NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS
ALIMENTARES EIRELI – EPP ficou ganhadora dos itens 01, 02, 06, 08, 09, 11,
12 e 16 no valor total de R$194.375,00 (cento e noventa e quatro mil trezentos
e setenta e cinco reais), EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS
LTDA – ME ficou ganhador do item 03 e 10, no valor total de R$16.000,00
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(dezeseis mil reais) ficando a empresa notificada a apresentar uma amostra de
cada item por estes itens não serem conhecidos no mercado, tendo o prazo de
7 dias corridos para apresentar a amostra. A amostra seguirá para análise da
nutricionista para avaliação e emissão de laudo técnico a cerca da qualificação
técnica dos produtos. Registra-se que os itens 13, 14 e 15 não tiveram
proposta, com isso sugerimos que seja feita uma novo processo na mesma
modalidade. Ato contínuo procedeu-se a abertura dos envelopes contendo a
documentação de habilitação dos licitantes ganhadores e constatou-se que as
empresas estão habilitadas ao certame. O Pregoeiro informou ao representante
presente que a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importa
na preclusão de direito de recurso. Consultados os representantes das
licitantes presentes, estes renunciaram a este direito. Os autos seguirão para
análise e homologação pela autoridade superior, cuja planilha de evolução dos
lances consta em anexo a esta ata. Nada mais havendo a relatar, deu-se por
encerrada a reunião às 15h01min. Eu Júnio Augusto Faria, lavrei o presente
registro. Nada mais havendo, foi lavrada esta Ata, a qual será assinada pelos
presentes abaixo relacionados e que seja o Processo encaminhado à instância
superior, para os devidos procedimentos.

Júnio Augusto Faria

Pregoeiro Oficial

Tiago Aloísio Rocha de Matos
Élvio Júnio da Silva
Membros da Equipe de Apoio

Carolina Elisa da Cunha
M.S. Rios Produtos de Dieta Eirele – Me

Irmany Alvarenga Frois
Merces Luiza Barbosa da Silva - Me

Andereson Teixeira
Eremix Indústria de Alimentos Especiais Ltda – Me

Maria da Aparecida Faria Soares
Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares Eireli - Epp

