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ATA DA SESSÃO DO PREGÃO Nº. 17/2019 – 1º DIA 
 
Ao terceiro dia do mês de dezembro 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 dos envelopes n° 01 – Propostas do mencionado pregão, que tem 
como objeto o registro de preços para fornecimento parcelado de medicamentos, para 
reposição do estoque do almoxarifado da farmácia desta Fundação. 
 
Compareceram as seguintes as empresas e respectivos representantes: 
 

LICITANTE REPRESENTANTE CREDENCIADO 

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 
LTDA. 

Homero Mira de Assumpção 

VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Valdir Bernardino da Costa 

MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E 
HOSPITALARES LTDA 

Sem representante na sessão 
(envelopes entregues pelo correio) 

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA Tiago Batista Gomes 

AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 
Sem representante na sessão 
(envelopes entregues pelo correio) 

ALFALAGOS LTDA Fernanda Cristina Martins de Carvalho 

 
RESSALVAS DO CREDENCIAMENTO: 
O Pregoeiro faz constar que a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A., 
através do representante de nome Sr. Wellington, se apresentou para o certame, porém, 
dentre os documentos trazidos para o credenciamento, não havia nenhum ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social da empresa. Os documentos apresentados fora dos envelopes 
foram uma procuração, a declaração de habilitação, e publicações das Atas de Assembleia da 
empresa no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE-SP. O Pregoeiro não aceitou a 
participação da empresa no certame, já que a falta do estatuto (deduz-se estatuto porque a 
razão social demonstra ser uma sociedade anônima) invalida sua declaração de cumprimento 
dos requisitos de habilitação. A veracidade da declaração de habilitação depende de se 
confirmar se aquele que a assina possui poderes para tal. A outorga de tais poderes está 
condicionada à comprovação de que aqueles que os deram são de fato os representantes 
legais da empresa, que por sua vez, deverão ser nomeados por, ou serem aqueles que 
formam a sociedade, de acordo com as regras descritas no instrumento que a criou (contrato 
ou estatuto social). A corrente de nomeações inevitavelmente leva à necessidade do estatuto. 
Em que pese às Atas de Assembleia trazerem menção aos prováveis acionistas ou ao 
provável conselho de administração, não há documento que chancele a vinculação de tais 
agentes à pessoa jurídica de fato. O estatuto é a base para a validação de todos os atos e 
documentos relacionados à empresa. 
 
Sem o estatuto, não há como confirmar a procedência das Atas de Assembléia ou qualquer 
instrumento de procuração apresentado, sendo impossível aprovar os poderes do assinante 
da declaração de habilitação, tornando-a inválida. 
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O Pregoeiro, visando a ampliação da disputa, informou ao representante Sr. Wellington que, 
caso apresentasse uma cópia autenticada ou autenticável do estatuto social, antes que o 
Pregoeiro encerrasse a etapa de credenciamento, o que naquela altura significava terminar de 
conferir os documentos das outras licitantes (o que levou por volta de 45 minutos), a empresa 
UNIÃO QUIMICA seria aceita na licitação, todavia, ao final desse período, o representante 
retornou à sessão sem o documento, argumentando que as Atas de Assembléia tinham valor 
de estatuto social. O Pregoeiro explicou que Atas de Assembleia são documentos oficiais 
destinados a registrar alterações, deliberações e outros Atos das empresas, mas não 
possuem valor de contrato ou estatuto social. O Pregoeiro advertiu ainda que, mesmo que a 
empresa participasse do certame, a falta do estatuto social prejudicaria sua proposta, 
novamente esbarrando no problema de não haver a comprovação dos poderes do assinante, 
e mesmo prosseguindo, inquestionavelmente ensejaria sua inabilitação, pois como o próprio 
representante confirmou ao Pregoeiro, não havia cópia do estatuto dentro dos envelopes. 
Diante dos fatos, o Pregoeiro concluiu que a empresa não preenchia os requisitos para sua 
admissão, sendo a mesma EXCLUÍDA DO CERTAME. O representante se ausentou da 
sessão, levando os envelopes e documentos que havia apresentado, permitindo ao Pregoeiro 
fazer cópias das publicações das Atas de Assembleia, para juntada no processo a fim de 
comprovar o que foi dito acima. 
 
O Pregoeiro faz constar que no termo de credenciamento apresentado pela empresa MAX 
MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, há um erro de 
digitação: o documento menciona o pregão 17/2019 como esperado, porém mais abaixo em 
seu texto cita o número de pregão 15/2019. O Pregoeiro entende que o erro é irrelevante, pelo 
fato de o documento sequer ser objeto de análise no certame, pois como a empresa não tem 
representante na sessão, não haveria necessidade de apresentar o termo. 
 
Os envelopes das licitantes admitidas à licitação foram analisados e rubricados pelo 
Pregoeiro. 
 
Após, procedeu-se com a abertura dos envelopes de nº. 01 – proposta. Todas as propostas 
foram analisadas e rubricadas pelo Pregoeiro e pelos representantes. 
 
Considerando o número de licitantes, e que a conferência e lançamento de todas as propostas 
no software de processamento do pregão provavelmente se estenderia pelo resto do dia, o 
Pregoeiro decidiu fazer uso do disposto no subitem 1.3.1. do edital, suspendendo a sessão 
para conferência das pospostas e lançamento dos preços em sistema, remarcando a 
retomada conforme subitem 1.3., deixando claro aos representantes que fará a análise e 
julgamento das propostas, mas qualquer decisão relacionada a classificação ou 
desclassificação só ocorrerá na presença dos licitantes quando da retomada. 
 
O Pregoeiro declarou encerrada a sessão por enquanto, agradecendo a presença de todos e 
agendando a retomada para o dia 04/12/2019, às 09:00, quando se procederá aos lances e 
etapas posteriores. 
 
 
 
 

Flávio Almeida Martins 
PREGOEIRO 
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Renata Carlotti 
DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA 

 
 
 
 
 
 
 

Marcos Paulo Gomes 
DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA 


