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ATA DO PREGAO PRESENCIAL
Processo Licitatório nº 100/2017
Modalidade: Pregão Presencial nº 046/2017
Tipo: Menor Preço Por Item
Aos vinte e cinco dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas na sala do
setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Iguatama/MG, reuniu-se o Pregoeiro Juliana
José de Faria e a Equipe de Apoio, ambas designadas pela Portaria nº 022/2017, para proceder a
abertura da sessão pública para recebimento e julgamento das propostas e dos documentos de
habilitação apresentados no Pregão Presencial nº 046/2017, Processo nº 100/2017, que tem como
objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços de manutenção preventiva e
corretiva nos equipamentos hospitalares do Município de Iguatama/MG, conforme descrição,
características, quantitativos e informações constantes no Anexo VI deste Edital. O Pregoeiro declarou
aberta a sessão sendo recebido os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação dos
licitantes presentes, deu início a fase de credenciamento do pregão 046/2017, onde foi credenciado os
licitantes abaixo descritos:
Licitante

Representante

Identificação CPF

CMC Produtos para Laboratórios Ltda-ME,
Sediada á Rua Visconde de Taunay nº 267 Sala
101,
Bairro
São
Lucas
CEP:30240-300
Horizonte/MG - CNPJ:04.293.164/0001-05
Gold Care Assistência Têcnica Especializada
Ltda – Me, sediada á Rua Madressilva nº476,
Bairro Esplanada CEP: 30.280-180 Belo Horizonte
MG, CNPJ:09.426.307/0001-23

Cristiano Marques Canabrava
Pereira
Belo

013.317.506-52

Humberto Martins Vieira Ribeiro

712.147.396-87

Dando início à Sessão, o Pregoeiro abriu o envelope contendo a proposta de preço e realizou-se a
classificação (menor preço por item), conforme mapa analítico de apuração de lances.
Das análise das propostas, o Pregoeiro verificou a conformidade das mesmas com o edital, com
relação aos licitantes.
Em ato contínuo, foi dado início à fase de lances verbais entre os licitantes presentes, conforme
critérios estabelecidos no edital.
Encerrada a fase de lances verbais, restou apurado a melhor proposta do licitante nos respectivos
itens da forma abaixo exposta:
ITENS
01

CMC Produtos para Laboratórios Ltda-ME

VALOR TOTAL DOS ITEMS
R$ 80,00
TOTAL GERAL
R$ 56.000,00

Dessa forma, encerrada a fase de lances verbais, procedeu-se à abertura do Envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante vencedor.
Foi constatado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio que o Licitante vencedor do certame CMC Produtos
para Laboratórios Ltda-ME, não apresentou a certidão de comprovação de boa situação financeira, de acordo
com o item 9.3.2 – B, sendo desclassificado do certame, após breve negociação entre o pregoeiro e a outra
empresa participante Gold Care Assistência Técnica Especializada Ltda – Me, o pregoeiro e equipe de apoio
procederam a abertura do envelope de documentação da referida empresa, onde ficou constatado pelo
pregoeiro que dentro do envelope não havia a comprovação de documentação dos sócios de acordo com o
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item 9.1 sub item 9.1.5 e prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal item 9.2 sub
item 9.2.2, sendo também desclassificado do certame.
Face ao exposto o Pregoeiro declarou a sessão frustrada.
Face ao exposto o Pregoeiro publicara o presente procedimento, e fará a republicação do objeto
respeitando os prazos previstos em lei.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por
quem é de direito.

Juliana José de Faria – Pregoeiro

Camila Patrícia Matias - Equipe de Apoio

CMC Produtos para Laboratórios Ltda-ME

Gold Care Assistência Têcnica Especializada Ltda – Me

