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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO DIA 10/05/18 

 

PREGÃO PÚBLICO PRESENCIAL N.º 025/2018 

PROCESSO Nº 095/2018 

OBJETO – Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material hospitalar, farmacológico, 

odontológico e laboratorial, objetivando atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde. 
 

DA INSTALAÇÃO: Às oito horas do dia 10 de maio de 2.018, com tolerância de 10 (dez) minutos, nas 

dependências do Departamento de Compras e Licitações, localizado à Rua: Coronel Ponciano, nº: 1.700 – 

Bairro: Jardim dos Jequitibás, Cidade: Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, presente o Pregoeiro HEITOR 

PEREIRA RAMOS e Equipe de Apoio, composta pelas servidoras: CRISTIANE MENDES FERREIRA e 

LARYSSA DE VITO ROSA, designados pelo Decreto Municipal nº 761, de 10 de Janeiro de 2018, cópias 

anexadas aos autos, foi declarada aberta a sessão recebimento e abertura das propostas de preços e 

documentação de habilitação apresentada pública para ao Pregão nº 025/2018- nos termos da Lei nº 

10.520/2002 e Decreto Municipal nº 207/2006, tendo por finalidade a aquisição dos seguintes Objetos: 

  

- DO OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material hospitalar, farmacológico, 

odontológico e laboratorial, objetivando atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde., todos nas 

condições e especificações prescritas no Anexo I e demais regras do edital. 

 

- DO CREDENCIAMENTO: Registrada a presença da(s) empresa(s): 

Nº Empresa Localidade Representante / Observações 

Enquadrou 

com ME, 

EPP ou MEI 

11 CIRÚRGICA ÔNIX – EIRELI ME ARAPONGAS - PR 
JOEL EUDIS DE OLIVEIRA 

JÚNIOR 
SIM 

12 

DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE 

PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR 

EIRELI EPP 

CAMPO GRANDE 

- MS 
OZIEL BARROSO DOS SANTOS SIM 

13 ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA  UMUARAMA - PR VINICIUS DINEL DA SILVEIRA SIM 

14 
ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME 

ASSIS 

CHATEAUBRIAND 

- PR 

 CÉZAR FERREIRA DA SILVA SIM 

15 CIRUMED COMÉRCIO LTDA 
CAMPO GRANDE 

- MS 
LUIZ JUSTINO MERLIN NÃO 

16 INJEX INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA OURINHOS - SP 
HENRIQUE CÉSAR MARCELINO 

VILELA 
NÃO 

17 MISSNER & MISSNER LTDA BLUMENAU - SC 
HENRIQUE CÉSAR MARCELINO 

VILELA 
NÃO 

18 
PROTEC EXPORT IND. IMP. E EXP. DE 

EQUIP. MÉD. HOSP. LTDA EPP 
COTIA SP HENRIQUE SOUZA DIAS NÃO 
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Da fase de credenciamento resta constatado que as empresas atenderam os requisitos apresentando todas as 

documentações exigidas relativas ao ato de credenciamento e Declarações do preenchimento dos requisitos 

habilitatórios, nos termos do edital, sendo as mesmas declaradas aptas na participação das fases subseqüentes 

do certame. Ato contínuo foi passada as documentações referentes ao credenciamento e Declaração de 

Habilitação aos representantes das empresas participantes para o procedimento de vistas e rubricas. Devido o 

grande número de licitantes, com finalidade de agilizar o processo estes elegeram três representantes para 

vistarem todos os documentos sendo eles: HENRIQUE CÉSAR M. VILELA, LUIZ JUSTINO MERLIN e 

HENRIQUE SOUZA DIAS.   

 

- DA ENTREGA DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - Transposto a fase de 

credenciamento, as empresas participantes procederam a entrega dos envelopes contendo as proposta de 

preços e documentação de habilitação. 

 

- DO RESULTADO DA ANÁLISE DA PROPOSTA - Em seqüência o Pregoeiro e equipe de apoio procederam a 

abertura dos envelopes de propostas de preços das empresas credenciadas, a qual foi  rubricada pelos 

representantes escolhidos para este fim. Vale ressaltar, por oportuno, que a Secretaria interessada é responsável 

pelo pedido de licitação, na sua totalidade, inclusive da análise da aquisição para o fim de evitar fragmentação. Os 

valores de referência constantes neste processo são de responsabilidade da Central de Compras do Município de 

Dourados – MS uma vez que estes que efetuam as cotações de preços e análise para verificação se esta cotação 

está dentro dos valores praticados no mercado. É oportuno deixar claro que estes servidores conjuntamente com 

o Secretário da pasta devem ser responsabilizados pelas informações e documentos constantes no processo 

licitatório. Decide o Pregoeiro por suspender a licitação para análise dos documentos a seguir: 8.1.2. 

Documentação Específica e também lançamento das propostas no Sistema de Eletrônico Pregão.   

 

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

Após análise será emitido relatório desclassificando os itens das empresas que não cumprirem com o solicitado no 

Edital em seu Item 8.1.2. Documentação Específica. Poderá a empresa através de seu representante, caso não 

concorde com o relatório / desclassificação de seu item, apresentar questionamento a equipe de análise na data 

de retorno da sessão que concordando com as alegações trazidas poderá rever sua decisão inicial e será lavrado 

em ata caso o fato ocorra. A nova data será notificada aos credenciados através do e-mail apresentado pelos 

mesmos em seu credenciamento conforme determina o edital no item 4.2 do edital.  

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

Os itens: 111, 112, 137, 138, 165 e 166 serão declarados fracassados tendo em visto pedido da SEMS que consta 

no processo de correções. Registro que os representantes: VINICIUS DINEL DA SILVEIRA e OZIEL BARROSO 

DOS SANTOS se ausentaram no decorrer do certame e por esse motivo não assina a ata. Cabe ressaltar que a 

equipe do pregão é responsável pela condução da sessão, atendimento às exigências editalícias e cumprimento 

dos princípios da Lei 8666/93, NÃO sendo responsabilidade desta equipe o preço de referência constante no 

processo, descritivo de itens, exigências do edital, como também não é atribuição a execução e controle do 

contrato.  
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Está licitação é continuidade da sessão do dia 25/04/18 tendo em vista que na sessão em questão foi verificado o 

não cumprimento do item 10.1 parágrafo I do edital da referida data que se refere da concessão de exclusividade 

para os itens que compõe o Anexo I-B e Anexo I-C, como não houve 3 (três) empresas locais e/ou regionais 

enquadradas com ME, EPP ou MEI na referida data. Foi publicado este edital para os itens que compõe o Anexo 

I-B e Anexo I-C visando ampla concorrência.  

Tendo em vista os fatos elencados acima, na sessão do dia 25/04/18, ficou definido que as empresas hora 

credenciadas naquela data estariam participando apenas os itens que compõe o Anexo I-A (Ampla 

Participação) sendo que os itens que compões os demais Anexos (I-B e I-C) havendo interesse na participação 

deveriam estar trazendo novos credenciamentos e demais documentos para participação dos demais itens Anexo 

(I-B e I-C).  

EDITAL DO DIA 25/04/18 

 
3.3.2.1.  
 

Itens que compõem o Anexo I-A do edital (Cota Principal de 75% 
do objeto da licitação) - aberto à ampla participação, prevalecendo 
apenas a prerrogativa concedida a “ME”, “EPP” e “MEI” ante a 
ocorrência de empate ficto, nos termos do art. 59 da Lei 
Complementar Municipal nº 331/07.  
 

 
3.3.2.2.  
 

Itens que compõem o Anexo I-B do edital (Cota Reservada de 
25% do quantitativo da Cota Principal) - destinados 
exclusivamente à participação de “ME”, “EPP” e “MEI”, sem 
prejuízo de sua participação na Cota Principal.  
 

 
3.3.2.3.  
 

Itens que compõem o Anexo I-C do edital (Cota Exclusiva) - 
destinados exclusivamente à participação de “ME”, “EPP” e “MEI”, 
sem prejuízo de sua participação na Cota Principal.  

 

 
10. DA SESSÃO DO PREGÃO  
10.1.  
 

No horário e local indicado no subitem “2.1.” deste edital, será 
aberta a sessão de Pregão, iniciando-se com o credenciamento 
para identificação dos representantes dos licitantes interessados 
em participar do certame.  

 
I. O Pregoeiro verificará ainda no credenciamento, se há a participação de no mínimo 03 (três) empresas interessadas, 
locais ou regionais, que se enquadrem na condição de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e 
Microempreendedor Individual (MEI), para prosseguir o certame com exclusividade;  

 

- ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro encerrou a reunião às 09:45, agradecendo a 

presença de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.  

 
 
 

HEITOR PEREIRA RAMOS 
PREGOEIRO 

 
 

 

CRISTIANE MENDES FERREIRA 
EQUIPE DE APOIO 

 

LARYSSA DE VITO ROSA 
EQUIPE DE APOIO 

 
 
 

PAULA DA SILVA CLAUDINO 

SEMS 
 

HENRIQUE CÉSAR M. VILELA 

INJEX INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA 

MISSNER & MISSNER LTDA 

 
 

HENRIQUE SOUZA DIAS 

PROTEC EXPORT IND. IMP. E EXP. DE EQUIP. MÉD. HOSP. 

LTDA EPP 

 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

  

PREGÃO PÚBLICO PRESENCIAL N.º 025/2018- PROCESSO N.º 095/2018 
Rua: Coronel Ponciano, nº 1.700 – Bairro: Parque dos Jequitibás – Fone (67) 3411-7755 

e-mail – pregao@dourados.ms.gov.br 
4/4

 

 

LUIZ JUSTINO MERLIN 

CIRUMED COMÉRCIO LTDA 

 

 

JOEL EUDIS DE OLIVEIRA JÚNIOR 

CIRÚRGICA ÔNIX – EIRELI ME 

 

CÉZAR FERREIRA DA SILVA 

ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME 

  

 
 

 
  

  

 
 

  
 
 


