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ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2.020 

PROCESSO LICITATÓRIO: 037/2.020 
 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS 
 
TITULO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE “A” a “Z” PARA ATENDIMENTO
DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE 
MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA OFICIAL DA CÂMARA DE 
REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA CMED/ANVISA (www.anvisa.gov.br). 
 
TIPO DE LICITAÇÃO: "MENOS PREÇO POR LOTE"  
 
DATA ABERTURA: 21 (VINTE E UM) DE AGOSTO DE 2.020, ÀS 09:00 (NOVE) 
HORAS. 
 
Às nove horas do dia vinte e um de agosto do ano de dois mil e vinte, na Sala de 
Reuniões da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Divisa 
Alegre, situada na Rua: Alfredo Luiz Bahia, nº 04 – Centro – Divisa Alegre-MG, 
realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as 
propostas de preços e as documentações de habilitação, apresentados em razão do 
certame licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 024/2020, com o objetivo do 
registro de preços para aquisição de medicamentos de “a” a “z” para atendimento
das necessidades da secretaria de saúde do município, através de maior 
desconto percentual sobre a tabela oficial da câmara de regulação do mercado 
de medicamentos da agência nacional de vigilância sanitária cmed/anvisa 
(www.anvisa.gov.br). 
 
Presentes a Pregoeira Geilza Alves Costa e a Senhora Aleksandra Targino de 
Sousa membro da equipe de apoio e os representantes da empresa credenciada: 
 

EMPRESAS CREDENCIADAS 
RENATO PEREIRA SANTOS EIRELE EPP inscrita no CNPJ: 18.149.662/0001-93, 
estabelecida à Rua Amazonas, nº 152, Centro – CEP: 39.625-000 na Cidade de 
Itaobim - MG, representada pelo Sr. Renato Pereira Santos inscrito do CPF: 
060.025.296-59. 
DISTRIMIX DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ: 
01.417.694/0001-20, estabelecida à Av. Presidente Tancredo Neves, nº 2103, Centro, 
na cidade de Caratinga-MG CEP: 35.300-12, representada pelo Sr. Valdimir Reis 
Duarte inscrito do CPF: 836.034.766-20. 
 
 
Dando início a sessão, a Pregoeira recebeu a declaração de cumprimento dos 
requisitos de habilitação, bem como, os envelopes contendo as propostas de preços e 
as documentações de habilitação (envelopes nº 01 e 02) das mãos dos representantes 
credenciados. O credenciamento teve a duração de (0:30) trinta minutos. Após, a 
Pregoeira procedeu à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, 
verificando a conformidade das mesmas com as exigências do edital, constatando que 
as propostas atende as exigências presentes no Edital. Os representantes das 
empresas participantes e a equipe de apoio, vistam as propostas apresentadas. Ato 
contínuo, a Pregoeira promoveu a classificação das empresas com o maior desconto. 
Em continuidade ao certame, abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta 
conforme os critérios estabelecidos no referido edital, chegando-se ao final conforme 
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mapas de lances e demais documentos em anexo. A Pregoeira procedeu à abertura 
do envelope contendo as documentações de habilitação das empresas DISTRIMIX 
DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA e RENATO PEREIRA SANTOS EIRELE 
EPP. As documentações da empresa DISTRIMIX DISTIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA, mostraram-se em conformidade com as exigências fixadas 
em edital, a empresa RENATO PEREIRA SANTOS EIRELE EPP apresenta 
Documentação do responsável técnico, CND Municipal e Alvará Municipal 
somente em cópia simples e informa a Pregoeira que não encontram-se com os 
originais no presente momento. A Pregoeira HABILITA a empresa DISTRIMIX 
DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA e INABILITA a empresa RENATO 
PEREIRA SANTOS EIRELE EPP. A Pregoeira tenta negociar o lote 2  com o 
representante da  empresa DISTRIMIX DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, 
negociando em 46% de desconto no mesmo. Segue Anexo novo mapa de Apuração 
com os demais relatórios Finais do presente processo. Os representantes não 
manifestam interesse em interpor recursos e o Sr. Renato Pereira Santos não 
permaneceu mais em reunião a partir do presente momento. Nada mais havendo a 
relatar, deu-se por encerrada a reunião às 11:00 horas. Eu, Geilza Alves Costa, lavrei 
o presente registro de acontecimentos que, após lido e achado conforme, segue 
assinado pela Pregoeira, e pelo representante da empresa/proponente que permanece 
até a lavratura da mesma. 
 
 
 
 

GEILZA ALVES COSTA – 
Pregoeira 

 
 
 

ALEKSANDRA TARGINO DE SOUSA  
Equipe de Apoio 

 
 
 
 

 
DISTRIMIX DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  

Valdimir Reis Duarte 
 
 


