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 CISMEP – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO 
PARAOPEBA – MG 

 
ATA DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 010/2013 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Nº 027/2013 
 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 

 

 

Aos 30 (trinta) dias do mês de Abril de 2013, às 09 (nove) horas reuniram-se a 

Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 002/2013, de 21/02/2013, 

com a finalidade de verificar a aceitabilidade da proposta de preço e da 

documentação, nos termos dos itens 7, 8 do Edital, da empresa: CIRÚRGICA 

FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS HOSPITALARES - 

SOCIEDADE LTDA (nos lotes C, H, I e N), CBS MÉDICO CIENTÍFICA 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. (nos lotes A, D, F e I), NACIONAL 

COMERCIAL HOSPITALAR LIMITADA (nos lotes B, D, E, G, H, K, L e M), 

DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. (nos lotes G e H), 

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (no lote G), HIPERMED COMÉRCIO DE 

MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-ME (nos lotes G, H, J e M), VITAL 

TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA (no lote I), MEDICAL LINE COMERCIAL 

LTDA (nos lotes I e M), ALTA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

(no lote I), LIFECIR LTDA (no lote M). Após verificação da documentação e parecer 

técnico, a pregoeira e equipe de apoio decidiram em DESCLASSIFICAR e 

INABILITAR as empresas: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LIMITADA 

(nos lotes D, G, H) conforme parecer técnico, por não apresentar toda documentação 

técnica necessária, (no lote M) desclassificado por não apresentar amostra,  

DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. (nos lotes G e H) 

conforme parecer técnico, por não apresentar toda documentação técnica necessária, 

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (no lote G) conforme parecer técnico, por 

não apresentar toda documentação técnica necessária, HIPERMED COMÉRCIO DE 
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MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-ME (nos lotes I e M) desclassificada 

por não apresentar amostra, (no lote H) conforme parecer técnico, por não apresentar 

toda documentação técnica necessária, (no lote J) por ofertar valor acima do estimado, 

CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS 

HOSPITALARES - SOCIEDADE LTDA (nos lotes H e I), conforme parecer técnico, 

por não apresentar toda documentação técnica necessária, (no lote M) por ofertar 

produto em desacordo com o edital, VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA (no 

lote I) conforme parecer técnico, por não apresentar toda documentação técnica 

necessária, MEDICAL LINE COMERCIAL LTDA (no lote I) conforme parecer técnico, 

por não apresentar toda documentação técnica necessária, (no lote M) desclassificada 

por não apresentar amostra, ALTA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

(no lote I) conforme parecer técnico, por não apresentar toda documentação técnica 

necessária, CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 

(no lote I) por ofertar valor acima do estimado, LIFECIR LTDA (no lote M) conforme 

parecer técnico, por não apresentar toda documentação técnica necessária. Ainda 

decidiram CLASSIFICAR e DECLARAR VENCEDORAS as empresas: CBS MÉDICO 

CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. (no lote A) no valor de 

R$5.126,40 (cinco mil cento e vinte e seis reais e quarenta centavos), (no lote D) no 

valor de R$38.448,00 (trinta e oito mil quatrocentos e quarenta e oito reais), (no lote 

F) no valor de R$8.100,00 (oito mil e cem reais), totalizando o valor de 

R$51.674,40 (cinquenta e um mil seiscentos e setenta e quatro reais e 

quarenta centavos); NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LIMITADA (no lote 

B) no valor de R$118.627,20 (cento e dezoito mil seiscentos e vinte e sete reais e vinte 

centavos), (no lote E) no valor de R$24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais), 

(no lote K) no valor de R$ 64.224,00 (sessenta e quatro mil duzentos e vinte e quatro 

reais), (no lote L) no valor de R$34.776,00 (trinta e quatro mil setecentos e setenta e 

seis reais), totalizando o valor de R$242.527,20 (duzentos e quarenta e dois 

mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos); CIRÚRGICA FERNANDES 

COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS HOSPITALARES - SOCIEDADE LTDA 

(no lote C) no valor de R$38.419,20 (trinta e oito mil quatrocentos e dezenove reais e 

vinte centavos), (no lote N) no valor de R$144.905,40 (cento e quarenta e quatro mil 
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novecentos e cinco reais e quarenta centavos), totalizando o valor de R$183.324,60 

(cento e oitenta e três mil trezentos e vinte e quatro reais e sessenta 

centavos). Tendo em vista que o valor arrematado para o lote N esta acima do 

estimado Os Lotes G, H, I, J e M restaram Fracassados. O presente processo 

perfaz o valor de R$477.526,20 (quatrocentos e setenta e sete mil quinhentos 

e vinte e seis reais e vinte centavos).  Por nada mais a registrar segue a presente 

ata assinada por todos. 

 

 

 

 
André Luiz Gonçalves Marques 

Equipe de Apoio 
 
 

 
Yasminn de Miranda F. Figueiredo 

Equipe de Apoio 

Danielle Fernanda Limonnes 
Pregoeira 

 


