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ATA DA SESSÃO DO PREGÃO Nº. 15/2019 
 
Ao vigésimo sétimo dia do mês de setembro 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, abertura e julgamento dos envelopes n° 01 – 
Propostas e nº 02 – Documentos de Habilitação do mencionado pregão, que tem 
como objeto o registro de preços para fornecimento parcelado de medicamentos, para 
reposição de estoque no almoxarifado da farmácia desta Fundação. 
 
Apenas uma empresa apresentou os documentos de credenciamento e envelopes 
para o certame: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 
LTDA, que os apresentou no dia 25/09/2019, através do representante Sr. Edson Luis 
Altoé, que não compareceu ao certame na presente data. 
 
Os envelopes foram analisados e rubricados pelo Pregoeiro. 
 
Após, procedeu-se com a abertura e julgamento do envelope de nº. 01. 
 
Não houve etapa de lances, uma vez que não havia representante presente. 
 
Aberto o envelope de nº 02 da licitante, o Pregoeiro constatou que os documentos 
estavam de acordo com as exigências do item 08 do edital, estando a mesma 
HABILITADA. 
 
ITENS DESERTOS: 
 
O Pregoeiro informa que a licitante FUTURA só apresentou proposta para o item 41, 
portanto, todos os outros 60 itens restaram desertos. 
 
RESSALVAS: 
 
Diante da ausência do representante da licitante FUTURA na sessão, a mesma decaiu 
do direito de recorrer quanto aos procedimentos e fases do pregão. 
 
Colaborou para a realização desta sessão a Sra. Renata Carlotti, do Departamento de 
Farmácia, a qual foi responsável pela conferência do descritivo da proposta e pelo 
auxílio na localização do medicamento cotado na Tabela CMED. 
 
O Resultado do certame ainda será encaminhado à Superintendente e ao Presidente 
para Homologação. 
 



 

 

 

 

 

2 
Ata do Pregão 15-2019 

 
FUNDAÇÃO BENEFICENTE  DE  PEDREIRA – FUNBEPE 

PEDREIRA-ESTADO DE SÃO PAULO 
Rua Henriqueta Rondello Canesso, 161 –Vila Canesso – CEP 13.920-000 

Fones: (19) 3893-2046 – 3893-2171 
CNPJ 59.006.460.0001/70 – Inscrição Estadual: Isenta. 

E-MAILS: funbepe.licitacao@gmail.com, licitacao@funbepe.org.br  

 

 
Segue anexo o Histórico do Pregão. 
 
Nada mais havendo a constar, o Pregoeiro declarou encerrada a sessão. 
 
 
 
 
 
 
 

Flávio Almeida Martins 
PREGOEIRO 

 
 
 
 
 
 
 

Renata Carlotti 
DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA 


