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ATA DA SESSÃO DO PREGÃO Nº. 04/2019 – 1º DIA 
 
Ao vigésimo segundo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às 09h00min, 
compareceu na sede da FUNBEPE – Fundação Beneficente de Pedreira, o Pregoeiro Flávio 
Almeida Martins, designado pela Superintendente e pelo Presidente da Fundação, para 
credenciamento e abertura e julgamento dos envelopes n° 01 – Propostas do mencionado 
pregão, que tem como objeto o registro de preços para fornecimento parcelado de materiais 
hospitalares correlatos, para reposição do estoque do almoxarifado da farmácia desta 
Fundação. 
 
Compareceram as seguintes as empresas e respectivos representantes: 
 

FORNECEDOR REPRESENTANTE LEGAL 

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA THAMIRES CRISTINE GOMEZ SORRENTINO 

CIRURGICA UNIAO LTDA. ANDRÉ LUIZ RIBEIRO 

MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA JOÃO ANDERSON FARIA DE OLIVEIRA 

LCR - COMERCIAL CAMPINAS LTDA SAMARA LETÍCIA LOPES ANTUNES SANTOS 

SISPACK MEDICAL LTDA JOÃO GUSTAVO DO CARMO AVELINO 

ARAMED COMERCIAL HOSPITLAR EIRELI - ME CAROLINA CHOLAKOV PEREIRA DA COSTA 

CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME ANDERSON FERLETE ROSA 

 
Os envelopes foram analisados pelo Pregoeiro e pelos representantes presentes. 
 
Após, procedeu-se com a abertura e julgamento dos envelopes de nº. 01 – proposta e 
lançamento das propostas no sistema de processamento do pregão. Todas as propostas 
foram analisadas e rubricadas pelo Pregoeiro e representantes. 
 
O Pregoeiro esclareceu a todos os representantes que, conforme estipulado no item 1.3. do 
pregão, caso constatasse que o lançamento das propostas em sistema demoraria muito, a 
sessão seria suspensa, continuando no dia seguinte, entretanto, o lançamento foi rápido e foi 
possível iniciar a etapa de lances para os itens. Sendo assim o Pregoeiro acordou com os 
licitantes a realização da etapa de lances até o item 70, e continuação no dia seguinte. 
 
Após, procedeu-se com a etapa de lances para os itens 01 ao 70.  
 
RESSALVAS: 
 
Ao conferir a proposta da licitante SISPACK MEDICAL LTDA, o Pregoeiro observou que a 
mesma apresentava prazo de entrega divergente do estipulado em edital (a empresa oferecia 
05 dias úteis, enquanto o edital exige 10 dias consecutivos). Questionado sobre tal fato, o 
representante da licitante informou que houve erro formal na digitação. O Pregoeiro não viu 
motivo para desclassificação da proposta, pois a empresa oferece condição de entrega melhor 
que a exigida em edital, e se desclassificasse, estaria reduzindo a disputa, já que observou 
que havia poucos concorrentes para os itens que a licitante havia cotado. 
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A representante da licitante ARAMED COMERCIAL HOSPITLAR EIRELI – ME, informou que 
teria questionamentos a fazer quantos às propostas das demais licitantes para os itens 72 e 
186. O Pregoeiro solicitou à representante que aguardasse para questionar durante a etapa 
de lances desses itens, pois assim, onde a mesma aceitou, sendo assim, os questionamentos 
serão feitos no segundo dia. 
 
O representante da licitante CIRÚRGICA ONIX EIRELI – ME, Sr. Anderson Ferlete Rosa, 
solicitou dispensa da sessão antes do início da etapa de lances. O mesmo informou que não 
poderia participar dos lances feitos no primeiro dia, mas que retornaria no segundo. O 
representante assinou termo renunciando todo e qualquer recurso quanto as etapas feitas em 
sua ausência. A representante da licitante LCR - COMERCIAL CAMPINAS LTDA, Sra. 
Samara Letícia Lopes Antunes Santos, também solicitou dispensa da sessão, antes do início 
da etapa de lances, pois o único item contemplado em sua proposta era o 89, que será feito 
no segundo dia. A representante também informou que retornaria no segundo dia. A 
representante também assinou termo renunciando todo e qualquer recurso quanto as etapas 
feitas em sua ausência. Após a etapa de lances, a representante da licitante ARAMED 
COMERCIAL HOSPITLAR EIRELI – ME, Sra. Carolina Cholakov Pereira da Costa, também 
solicitou dispensa, uma vez que depois desse item, o próximo contemplado em sua proposta 
seria o 72, que será feito no segundo dia, e os questionamentos que terá a fazer são para os 
itens 72 e 186. A representante também assinou termo renunciando todo e qualquer recurso 
quanto as etapas feitas em sua ausência. Todos os termos de desistência de recurso foram 
anexados no processo.  
 
O Pregoeiro esclarece que, para fins de organização, informações sobre itens desertos ou 
fracassados e o Histórico do Pregão irão acompanhar a ata do último dia de sessão. 
 
Tendo em vista que nenhum dos representantes restantes manifestou sua vontade de recorrer 
quanto aos procedimentos do certame até este momento, todos decaíram do direito de 
recorrer. 
 
O Pregoeiro declarou encerrada a sessão por enquanto, agradecendo a presença de todos e 
agendando a retomada da sessão para o dia 23/04/2019, às 09:00. 
 
 
 
 
 

Flávio Almeida Martins 
PREGOEIRO 

 
 
 
 
 

THAMIRES CRISTINE GOMEZ SORRENTINO 
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 
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ANDRÉ LUIZ RIBEIRO 
CIRURGICA UNIAO LTDA. 

 
 
 
 
 
 
 

JOÃO ANDERSON FARIA DE OLIVEIRA 
MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 

 
 
 
 
 
 
 

JOÃO GUSTAVO DO CARMO AVELINO 
SISPACK MEDICAL LTDA 

 
 

 


