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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITA ÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 018/2015 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2015  
Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e quinze, às nove horas, no Centro Administrativo 
Prefeito João Benedito Amaral, situado na Av. Silvério Augusto de Melo, nº 158, Bairro Fábrica, 
Desterro do Melo, Minas Gerais, CEP: 36.210-000, no Setor de Compras e Licitações, reuniu-se o Sr. 
Pregoeiro Fábio Júnior dos Santos e respectiva Equipe de Apoio composta por Luciana Maria Coelho, 
Alessandra Mota de Araújo e Luciléia Nunes Martins, conforme portarias 2915/2015 e 2658/2014, em 
atendimento às disposições contidas na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/02, Lei Complementar 
123/2006, Lei Complementar 147/2014 e Decreto Municipal 047/2012, procederam a realização da 
Sessão Pública relativa ao Pregão Presencial nº 012/2015, referente ao Processo Licitatório nº. 
018/2015, cujo objeto é AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e 
informações constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital. Nesta data e horário, procedeu-se à 
abertura da Sessão Pública, recolhendo a documentação para Credenciamento, Proposta e Habilitação 
das empresas. Iniciados os trabalhos, considerou-se a ampla publicidade dada ao certame, 
comprovando-se por documentação acostada ao processo que houve publicação no Órgão Oficial do 
Município (Diário dos Municípios Mineiros em www.diariomunicipal.com.br/amm-mg), no átrio do Prédio 
do Centro Administrativo Prefeito João Benedito Amaral, além da disponibilização de publicação e do 
edital no site do Município em www.desterrodomelo.mg.gov.br. Com a ampla publicidade concedida ao 
certame, compareceram as seguintes licitantes: 1 – EQUIPAR MÉDICO HOSPITALAR LTDA , inscrita 
no CNPJ nº 25.725.813/0017-70, com sede à Rua Paracatú, nº 128, Bairro Bandeirantes, Juiz de Fora, 
Minas Gerais, CEP: 36.047-040, esta empresa enviou pelo correios envelopes de Credenciamento, 
Habilitação e Proposta, ficando credenciada a participar do certame somente com sua respectiva 
proposta, não apresentando Certidão Simplificada da Junta Comercial não fazendo jus aos benefícios 
da Lei Complementar 123/2006; 2 – LAB  SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 
22.536.130/0001-86, com sede na Rua Castigliano, 181, Bairro Padre Eustáquio, Belo Horizonte, Minas 
Gerais, CEP: 30.720-402, esta empresa enviou pelo correios envelopes de Credenciamento,Habilitação 
e Proposta, ficando credenciada a participar do certame somente com sua respectiva proposta, não 
apresentando Certidão Simplificada da Junta Comercial não fazendo jus aos benefícios da Lei 
Complementar 123/2006; 3 – CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 02.259.625/0001-06, com sede na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 2.343, Bairro Carlos 
Prates, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.710-020, esta empresa enviou pelo correios envelopes 
de Credenciamento,Habilitação e Proposta, ficando credenciada a participar do certame somente com 
sua respectiva proposta, não apresentando Certidão Simplificada da Junta Comercial não fazendo jus 
aos benefícios da Lei Complementar 123/2006; 4 – LAB MIG EQUIPAMENTOS DE ANÁLISE CLÍNICA 
LTDA, inscrita nº 16.541.960/0001-07, com sede na Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 1.015, salas 
308 e 309, Bairro Buritis, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.493-030, credenciando como 
representante o Sr. Ronaldo Adriano Lopes do Couto, brasileiro, divorciado, vendedor, portador do RG 
MG-6.087.834 e inscrito no CPF 008.824.646-98, ficando credenciada a participar do certame. Esta 
empresa apresentou a Certidão Simplificada da Junta Comercial expedida em 20 de março de 2015, 
fazendo jus aos benefícios da Lei Complementar 123/2006. Logo após foram recebidos os envelopes de 
PROPOSTA e HABILITAÇÃO, que foram rubricados e comprovados como fechados e válidos pela 
Comissão de Pregão e Licitante presente. Na fase seguinte, o Pregoeiro após o recebimento dos 
envelopes fez algumas ponderações sobre as formalidades exigidas na abertura. A empresa declarou 
na presença do Pregoeiro e Equipe de Apoio, estar ciente de todas as normas contidas no edital e nos 
seus anexos. O Pregoeiro alertou ainda para as disposições constantes do edital sobre o cumprimento 
das determinações e especificações do Termo de Referência – Anexo I. Cumpridas as formalidades, as 
propostas foram abertas, conferidas e atestadas como válidas e em conformidade com as 
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determinações editalícias, não havendo desclassificações, seguindo o Pregão normalmente. Iniciados 
os lances verbais os preços foram debatidos, entre o participante e Pregoeiro, havendo algumas 
dificuldades em conseguir menor preço em função de haverem três empresas participando somente 
com envelopes. O Pregoeiro verificou que alguns orçamentos estavam abaixo dos preços constantes 
nas propostas, todavia as incongruências eram em relação às quantidades e especificações dos 
produtos, restando os preços apurados em conformidade com os valores de mercado. Não houve 
proposta para o item 26, restando o mesmo deserto. Quanto ao item 17 kit colorimétrico triglicerídeos, a 
empresa EQUIPAR MÉDICO HOSPITALAR LTDA , inscrita no CNPJ nº 25.725.813/0017-70 
acrescentou oferta não prevista no edital, e sabendo que a determinação prevista no edital é a entrega 
do item com 500ml, considerando os termos dos itens 6.6, 6.8 e principalmente 6.17; considerando 
ainda que a empresa não estava presente para debater sobre o preço, o Pregoeiro determinou a 
aceitação do valor da proposta e a entrega do item conforme especificação do edital, devendo a 
empresa ser advertida que em caso de descumprimento serão aplicadas  as penas previstas. Não 
havendo outras ocorrências, foram abertos os envelopes de Habilitação verificando-se a habilitação das 
empresas vencedoras, que cumpriram todas as determinações legais e do edital. E sendo assim decidiu 
o Pregoeiro; Logrou-se vencedora para os itens 04, 05, 07, 32, 35, 38, 42 e 43 a empresa LAB 
SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.536.130/0001-86, com sede na Rua 
Castigliano, 181, Bairro Padre Eustáquio, Belo Horizonte, Minas Gerais, com valor global registrado de 
R$ 3.269,00 (três mil duzentos e sessenta e nove rea is) ; Logrou-se vencedora para os itens 01, 02, 
03, 06, 09, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 31, 33, 39, 40, 41, 44, a empresa CENTRAL DE ARTIGOS PARA 
LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.259.625/0001-06, com sede na Avenida Nossa 
Senhora de Fátima, nº 2.343, Bairro Carlos Prates, Belo Horizonte, Minas Gerais, com valor total de R$ 
1.410,20 (mil quatrocentos e dez reais e vinte centa vos); Logrou-se vencedora para os itens 08, 10, 
11, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 34, 36, 37, 45, a empresa LAB MIG EQUIPAMENTOS DE 
ANÁLISE CLÍNICA LTDA, inscrita nº 16.541.960/0001-07, com sede na Avenida Engenheiro Carlos 
Goulart, 1.015, salas 308 e 309, Bairro Buritis, Belo Horizonte, Minas Gerais, com valor global registrado 
de R$ 4.801,64 (quatro mil e oitocentos e um reais e s essenta e quatro centavos); Logrou-se 
vencedora para os itens 17 e 30, a empresa EQUIPAR MÉDICO HOSPITALAR LTDA , inscrita no 
CNPJ nº 25.725.813/0017-70, com sede à Rua Paracatú, nº 128, Bairro Bandeirantes, Juiz de Fora, 
Minas Gerais, CEP: 36.047-040, com valor total de R$ 736,80 (setecentos e trinta e seis reais e 
oitenta centavos); Foram considerados os formulários assinados pelo representante da empresa como 
realinhamento de conformidade com os valores obtidos após a oferta dos lances verbais. O Pregoeiro 
dispensou a empresa presente da apresentação de proposta realinhada de preços, assim como permite 
o edital. As demais empresas vencedoras deverão apresentar proposta realinhada de preços. O 
resultado do julgamento será afixado no quadro de avisos do hall da Prefeitura Municipal de Desterro do 
Melo, para conhecimento de todos, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro declarou encerrada a 
Sessão Pública às 10h47min, restando a Ata assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e licitantes 
presentes e posteriormente encaminhado o processo à Assessoria Jurídica do Município, acompanhado 
de toda documentação de Credenciamento, Propostas e Habilitação, para parecer. 

 
Desterro do Melo, 31 de março de 2015. 

 
Fábio Júnior dos Santos                   Luciana Maria Coelho 
        Pregoeiro                   Equipe de Apoio 

 
 

Alessandra Mota de Araújo                            Luciléia Nunes Martins 
    Equipe de Apoio                                                                                              Equipe de Apoio 

Lab Mig Equipamentos de Análise Clínica LTDA  
CNPJ nº 16.541.960/0001-07 


