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Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezessete às treze horas 

reuniram-se na sala de reuniões do setor de licitações, os Senhores: SERGIO 

FABIANO DE SOUZA DIAS Pregoeiro Oficial, ERLITON DE MELLO BRAZ e TIAGO 

GUIMARÃES TEIXEIRA, membros da equipe de apoio, todos nomeados através da 

portaria 787/2012 c/c a portaria 266/2016. A presente reunião tem como finalidade a 

realização do Pregão Presencial de nº 44/2016, reeditado em 04/01/2017, cujo 

objeto é a contratação de empresa especializada (farmácia e/ou drogaria) para 

fornecimento de medicamentos não padronizados conforme receita médica, através 

de encaminhamentos autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde. Protocolaram 

envelopes para participação as empresas: FARMÁCIA VILLELA E GASPARINI 

LTDA ME, A.S. CAZER MEDICAMENTOS ME e W. ORLETTI & CIA LTDA. 

Compareceram na reunião os Senhores: ROGERIO VILLELA, NILTON ORIVAL 

CAZER e VANDERSON REMONATO, respectivamente representantes das 

empresas participantes. Os envelopes foram protocolados dentro do prazo 

estabelecido no edital estando às empresas até o momento regulares na licitação. 

Deu-se início ao credenciamento e após verificação dos documentos apresentados, 

pode ser constatado que as empresas atenderam com plenitude o edital. O 

credenciamento se deu com a apresentação dos documentos exigidos no capítulo VI 

do edital. Na sequência foi exigida a apresentação da declaração de atendimento 

das exigências habilitatórias e como as empresas cumpriram o determinado no edital 

foram consideradas aptas a prosseguirem no certame. Ambas as empresas se 

qualificaram como micro empresa ou empresas de pequeno porte. Em seguida 

foram abertos os envelopes proposta das empresas credenciadas.  Abertos, foram 

analisados os seus conteúdos, e nada foi constatado de irregular estando às 

empresas aptas a participarem da etapa de lances na licitação. Deu-se então o 

lançamento dos percentuais de desconto no Programa responsável pelo auxílio da 

etapa de lances. Após lançados o Pregoeiro deu início a etapa de lances. No 

decorrer desta etapa os lances ocorreram normalmente com o Pregoeiro 

considerando a empresa A.S. CAZER MEDICAMENTOS ME vencedora nesta etapa 

apresentando um desconto de 38% (Trinta e oito por cento). Ficou salientado que o 

desconto será aplicado sobre os preços contidos na tabela ABC FARMA. Na 
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sequencia o Pregoeiro procedeu com a abertura do envelope documentação da 

empresa vencedora na etapa de lances. Analisado os conteúdos, nada foi 

constatado de irregular sendo a empresa A.S. CAZER MEDICAMENTOS ME 

considerada vencedora na licitação. Por fim o pregoeiro questionou sobre eventuais 

recursos, onde os representantes presentes declinaram deste direito. Antes de 

encerrada a sessão o pregoeiro fez a devolução dos envelopes documentação aos 

representantes das empresas FARMÁCIA VILLELA E GASPARINI LTDA ME e W. 

ORLETTI & CIA LTDA. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e 

lavrada a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e 

representantes presentes e arquivada em arquivo próprio. 

São Gabriel da Palha, em 31 de Janeiro de 2017. 
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