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ATA DE JULGAMENTO DO PROCESSO Nº 006/2021, DISPENSA Nº006/2021,
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.
Aos oito dias do mês de abril, do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, na sede da
Fundação Municipal de Maria da Fé, situada à Rua João Gonçalves da Costa, nº 190, reuniu-se
a comissão de licitação designada pelo Presidente da Fundação Municipal de Saúde, Sr.
Alexandre Cardoso Pinto, em conformidade com a Portaria nº 004/2021, de 24 de fevereiro de
2021, sob a presidência do Sra. Fabiana Gonçalves de Souza e dos membros Viviane Claudina
Xavier dos Santos e Antonio Vinicius Ribeiro, conforme dispõe o art. 51, da Lei 8.666/93 e
suas alterações posteriores, para o devido julgamento e classificação das propostas para,
aquisição de medicamentos e materiais hospitalares, em atendimento à Fundação Municipal de
Saúde de Maria da Fé (Entidade Mantenedora do Hospital Ferraz e Torres). As empresas que
ofertaram o menor preço foram: Med Center Comercial Ltda, inscrita no CNPJ nº
00.874.929/0001-40, situada na Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99, Jd. Santa
Edwirges, na cidade de Pouso Alegre/MG, no valor de R$ 12.124,00 (doze mil, cento e vinte e
quatro reais), Vale Comercial Eireli, inscrita no CNPJ nº 71.336.101/0001-86, situada na Rua
Pedro Caldas Rebello, nº195, bairro Sta Dorotéia, na cidade de Pouso Alegre/MG, no valor de
R$ 31.515,00 (trinta e um mil, quinhentos e quinze reais), Alfalagos Ltda, inscrita no CNPJ nº
05.194.502/0001-14, situada na Av. Alberto Vieira, nº 1700, bairro Distrito Industrial, na
cidade de Alfenas/MG, no valor de R$ 14.534,01 (quatorze mil, quinhentos e trinta e quatro
reais e um centavo), Proxmed Produtos Médicos, Hospitalares e Odontológicos Ltda Me,
inscrita no CNPJ nº 13.629.994/0001-51, situada na Praça Monsenhor Dutra, nº120, bairro
Centro, na cidade de Paraisópolis/MG, no valor de R$ 3.974,60 (três mil, novecentos e setenta
e quatro reais e sessenta centavos), ficando no valor total de R$ 62.147,61 (sessenta e dois mil,
cento e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos), os medicamentos e materiais
hospitalares com seus respectivos valores, quantidades e especificações, constam no mapa de
apuração incluso nestes autos. A presente dispensa baseia-se no art. 24, inciso IV, da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores. As empresas foram habilitadas e os valores ofertados
encontram se dentro dos valores praticados no mercado conforme cotações. Esta ata será
encaminhada para Parecer Jurídico e publicação no site oficial da Prefeitura, no Diário Oficial
do Município e quadro de avisos. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente da Comissão
de Licitação deu por encerrada esta sessão da qual foi lavrada e assinada pela Comissão.
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