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ATA DA SESSÃO DO PREGÃO Nº. 17/2019 – 2º DIA 
 
Ao quarto 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 continuação da 
sessão pública do pregão presencial nº. 17/2019, que tem como objeto o registro de preços 
para fornecimento parcelado de medicamentos, para reposição do estoque do almoxarifado da 
farmácia desta Fundação. 
 
No segundo dia de sessão compareceram os mesmos representantes para as licitantes 
CRISTÁLIA, ANTIBIOTICOS DO BRASIL e ALFALAGOS LTDA. A empresa VALINPHARMA 
retornou com novo representante, o Sr. Orlando Marani, o qual apresentou os documentos 
necessários para seu credenciamento, que seguem anexos no processo. As empresas MAX 
MEDICAL e AGLON seguiram sem representação. 
 
Conforme relatado na Ata anterior, a sessão havia sido suspensa para conferência das 
propostas e lançamento dos preços no sistema de processamento do pregão, e na retomada, 
o Pregoeiro demonstraria o resultado do julgamento das propostas e iniciaria a fase de lances. 
 
O Pregoeiro esclareceu aos presentes que no julgamento das propostas não encontrou 
problemas que pudessem ensejar desclassificações. 
 
Assim, deu-se início à fase de lances, onde foi possível processar os lances dos itens 01 ao 
141 e 163 (que foi adiantado pelo Pregoeiro a pedido do representante da licitante 
ANTIBIOTICOS DO BRASIL, mediante concordância dos outros representantes). 
 
Ao final da fase de lances do item 163, o Pregoeiro suspendeu a sessão, remarcando-a para o 
dia seguinte, 05/12/2019, às 09:00, conforme previsto no subitem 1.3.1. do edital. 
 
Nenhum dos representantes manifestou intenção de recorrer quanto aos procedimentos 
realizados até então. 
 
Os representantes das licitantes ANTIBIOTICOS DO BRASIL, ALFALAGOS LTDA e 
VALINPHARMA informaram que não compareceriam no terceiro dia, sendo assim, os mesmos 
assinaram termos renunciando todo e qualquer recurso, cujos termos encontram-se anexados 
no processo. 
 
O Pregoeiro esclarece que, para fins de organização, as informações referentes aos lances e 
itens desertos ou fracassados e o histórico do pregão serão reunidos na última Ata. 
 
O Pregoeiro declarou encerrada a sessão por enquanto, agradecendo a presença de todos. 
 
 
 

Flávio Almeida Martins 
PREGOEIRO 
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Renata Carlotti 
DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA 

 
 
 
 
 
 

Marcos Paulo Gomes 
DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA 


