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PREFEITUIRA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ATA DE SESSAO -DATA: 28/10/2022-HORARIO -09h30min.
LICITACAO:  Proces§o Licitat6rio n° 105/2022 -Pregao Elettonico n° 058/2022 -R.P. 036/2022.

OBJETO:  Registro  de  Pre§os  para  aquisioao  de  materiais  especificos  para  realiza9ao  de  curativos,
visando atender a demanda de pacien(es com feridas cadastrados e atendidos has Unidades de Sadde
da Familia, mos Postos de Sadde das Zonas  Rurais e no Ambulatorio Municipal  ho Centro Regional de
Sadde "Santuario", conforme especifica§Oes constantes no item 19 e Anexo I do Edital.

Em sala  pr6pria  na Cede da  Prefejtura  Munjcipal, a Pregoelra em substi(uicao e a  Equipe de  Apoio da
Secretaria de Administraoao, reuniram¢e para dar andamento a finalidade descrita acima.

No dia vinte e oito de outubro do ano de dois mil e vinte e dais, as nave horas e trinta minutos,  em sala pr6pria
na sede da Prefeitura Municipal,  reuniram-se a Pregoeira em substituigao e a  Equipe de Apoio,  nomeados pela
Portaria  n° 691/2022,  para  continuidade  do  Processo  Licitat6rio  n°  105/2022  -Pregao  Elettonico  n°  058/2022  -
R.P.  036/2022.  0 processo foi  realizado de forma eletronica  pela  plataforma BBMNET.  Dando  prosseguimento
aos  trabalhos,  a  Pregoeira  em  substituicao  manifestou  que  seriam  prestadas  as  informa96es  relativas  a  fase
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lMPORTACAO    DE    PRODUTOS    HOSPITALARES    LTDA.    manifestaram    inteneao    em    interpor   recurso
relativamente as suas  inabilitag6es.  Conforme se depreende dos  autos,  a  decisao sob  reexame fora  proferida
durante sessao pdblica realizada as 09:30h (nove horas e trinta minutos) do dia 10/10/2022 (quinta-feira), atraves
da plataforma eletr6nica BBMNET, com a comunicaeao das licitantes acerca do resultado dos julgamentos das
propostas e de habilitagao.  Por consequencia,  o  prazo recursal -03  (tres) dias,  nos termos do art.  42,  §1°,  do
Decreto  Municipal  n°  84/2021  e  dos  itens  10.20.14  e  13.1.1  do  Edital  -iniciou-se  em  11/10/2022  (tenga-feira),
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PRODUTOS  HOSPITALARES  LTDA  foi  protocolizado  na  data  de  10/10/2022,  e  o  recurso  interposto  pela
QUALITY   COMMERCE    DISTRIBUIDORA   HOSPITALAR    LTDA   na    data   de    14/10/2022,    impondo-se    o
reconhecimento  de  suas  tempestividades.  Outrossim,  em  conformidade  com  o  disposto  nos  itens  10.20.15  e
13.1.2 do  Edital,  e de acordo com  o registrado  no chat da  plataforma de  Pregao  Eletr6nico  BBMNET,  o  prazo
para contrarrazdes -03 (tres) dias -iniciou-se em  17/10/2022 (segunda-feira), vindo a findar-se em  19/10/2022
(quarta-feira).   Segundo  dados  registrados  na   plataforma  de   Pregao   Eletr6nico   BBMNET,   nenhum   licitante
apresentou  contrarraz6es  para  combater o  merito  do  recurso  interposto  pela  licitante  QUALITY  COMMERCE
DISTRIBUIDORA    HOSPITALAR    LTDA.    Entretanto,    as    licitantes   ABASANTOS    DISTRIBUIDORA    LTDA„
lNDAPHARMA    COMERCIO    E    SERVICOS    LTDA.    e    LM    FARMA    INDUSTRIA    E    COMERCIO    LTDA„
apresentaram contrarraz6es,  respectivamente,  em  13/10/2022,17/10/2022 e  18/10/2022, combatendo o merito
recursal  e   pleiteando   a   improcedencia   do   recurso   interposto   pela   licitante   GOLDMED   IMPORTACAO   DE
PRODUTOS  HOSPITALARES  LTDA.  Considerando  o  atendimento  aos  requisitos  intrlnsecos  de  cabimento,
legitimidade e  interesse  no manejo do apelo,  e aos  requisitos extrinsecos de conformidade com as exigencias
formais do Edital e, segundo acima detalhado, de tempestividade, conheceu-se dos recursos e das contrarraz6es
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DISTRIBUIDORA HOSPITALAR  LTDA.,  manter a decisao recorrida em  relaeao aos itens 01,  05,  07,  08,  09,12,
13,14  e  16.  Diante da  manuten¢ao da  decisao,  e em  obediencia ao disposto  no  art.15,  inciso VII,  do  Decreto
Municipal  n°  84/2021,  a  Pregoeira  em  substituigao  encaminhou  os  autos  a  autoridade  superior  para  analise,
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LTDA    e    QUALITY    COMMERCE    DISTRIBUIDORA    HOSPITALAR    LTDA„     em    conformidade    com    a
fundamentagao exposta  pela  Pregoeira em substitui9ao e,  por consequencia,  ratificou  integralmente a decisao
proferida  pela  Pregoeira em substitui9ao em  relacao aos itens 01,  05,  07,  08,  09,12,13,14 e  16,  nos moldes
constantes do processo licitat6rio.  As decis6es referentes ao recurso encontram-se disponibilizadas na  lntegra
no  site  do  Municipio,   atraves  do  link   http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/vl/licitao/processo-licitatorio-no-105-
2022-pregao-eletronico-no-058-2022-rp-no-036-2022/  Decidido o recurso interposto e constatada a regularidade
dos atos procedimentais, a Autoridade Competente promoveu a adjudicagao do objeto aos licitantes vencedores,
com  fulcro no item  14.3 do  Edital.  A  Pregoeira em substituieao adjudicou  o objeto aos licitantes vencedores dos
itens em que inexistiu declaracao recursal, com fulcro no item  14.2 do Edital. Diante da conclusao da fase recursal
e ap6s a adjudicagao dos  itens licitados,  o resultado final do certame foi o registrado conforme quadro abaixo,
em consonancia com valores unitarios e totais constantes do mapa de apuragao anexado aos autos:
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'TENS EMPFtESAS VENCEDORAS
03,15 GEMEDICAI DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS  LTDA (ME)

02,  04,  08,  09,10,11 ABASANTOS  DISTRIBUIDORA LTDA (EPP)

05, 06 lNDAPHARMA COMERCIO E SERVICOS  LTDA-ME

13,14 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
01,  07,12,16 FRUSTRADOS

Destarte,  foi  aberto o  prazo  para o encaminhamento da  proposta vencedora,  realinhada conforme \ralores dos
lances finais,  de acordo com o item  10.21  do edital.  Em conformidade com o item  10 21.1,  do Edital,  a  proposta
final do  licitante declarado vencedor de\reria ser encaminhada  para o e-mail licita.Iafalete®amail.com e:  a)  ser
redisida  em  lingue  portuguesa,  datilografada  ou  disitada,  em  uma  via,  sem  emendas,  rasuras,  entrelmhas  ou
ressalvas, devendo a dltima fdiha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitame ou seu representame legal.
b) conter a indica?ao do banco, ntlmero da conta e agencia do licitante vencedor, para fins de pagarnento. Dessa
forma,  pontua-se que as licitantes GEMEDICAL DO  BRASIL PRODUTOS  MEDICOS  LTDA (ME), ABASANTOS
DISTRIBUIDORA LllJA (EPP),  lNDAPHARMA COMERCIO  E  SERVICOS LTDA"E e  LM  FARMA INDUSTRIA
E   COMERCIO   LTDA  encaminharam   tempestivamente  a   proposta  final   realinhada,   conforme  documentos
cconferidos e anexados ao processo.  Frisa-se que a lntegra de documentagao recursal das licitantes encontra-se
disponivel  para  acesso  ro  sife  da  plataforma  de  pregao  eletrchico  da  BBMNET.  Assini,  concluidas  toclas  as
ctapas  do  procedimento,  ato  sequencial,  o  processo  sera  encaminhado  para  apreciaeao  do  Departamento
Juridieo. As empresas participantes serao cientificadas rnedfante publicagao da presente Ata no site clo Municlpio
ppara ciencia dos interessados, em atendimento ao Principio da Publicidade e Transpafencia. Nada mals havenclo
a tratar, fdi encerrada a sessao, ouja ata vai assinada pela Pregoeira em substituigao e pelos membros da Equipe
de Apoio de Pregac, depois de lida e achada conforme.

Ramon Carl
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