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ATA DE SESSÃO PROCESSO 035/2021 0 PREGÃO 010/2021 

 

Aos 12 (doze) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 10 (dez) horas, na sala de 

reuniões de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE, presentes o Pregoeiro 

EDSON DONIZETE e os representantes legais das empresas licitantes credenciadas: VALE COMERCIAL 

EIRELLI: André Luiz Fermandes, portador do RG 14.426.910 e ALFALAGOS LTDA.: Fritz Ueder dos Santos, 

portador do RG M7.569.695, com a finalidade especial de julgar as propostas apresentadas à Modalidade de 

Licitação PREGÃO PRESENCIAL número 010/2021. Objeto: “Registro de Preços para eventual e futura 

compra de Medicamentos, por maior desconto percentual sobre a Tabela CMED (genéricos e similares), 

regularizados pela ANVISA, para atender as necessidades do Departamento de Saúde e Meio Ambiente do 

Município de São Bento Abade/MG.” Antes de iniciar a sessão foi esclarecido com os licitantes presentes quanto 

ao à aplicação do desconto que seria Preço máximo fábrica, mediante erro de digitação constante no edital. E 

esclareceu ainda, conforme a exigência da aplicação do CAP: (Coeficiente de Adequação ao Preço), e os dois 

cientes concordaram em prosseguir. Aberta a sessão, foram  passados para assinatura de todos os docunentos do 

credenciamento, os envelopes de habilitação e o envelope de propostas, constatando assim a inviolabilidade dos 

mesmos. Dando início aos trabalhos o pregoeiro abriu os envelopes de propostas, e iniciou a fase de lances. 

Examinada as propostas, e, constatada a regularidade de acordo com a Legislação Vigente, o Pregoeiro aprovou 

e considerou válidas as propostas das duas empresas, e iniciou a fase de lances pelo maior desconto: 

GENÉRICOS: 78,5% SIMILARES: 50,5%. Após classificação da empresa: Alfalagos, foram conferidos os 

documentos de habilitação constatando-se que a empresa apresentou todos os documentos de acordo com o 

exigido no edital, estando assim habilitada. Foram consultados os representantes das empresas licitantes sobre o 

interesse em interpor recurso na fase de habilitação e os mesmos se abstiveram. Prossegue-se com os trâmites 

para posterior adjudicação e homologação, após análise da assessoria jurídica. Nada mais havendo a tratar, o 

Pregoeiro encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada por todos os 

presentes e pelos representantes credenciados das empresas licitantes. 
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