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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N. 175/2021 PROCESSO DE COMPRA 0709/2021, objeto: 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE 
VENTILATÓRIO E OXIGENOTERAPIA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE DISTÚRBIOS 
RESPIRATÓRIOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS E INSUMOS NECESSÁRIOS, 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS.

Aos 08 (oito) dias do mês de Junho do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h00 (nove horas) reuniram-se na Prefeitura Municipal de 
Nova Lima o PREGOEIRO(A) ERICA ALVES PEREIRA e a Equipe de Apoio composta pelo(s) servidor(es) GABRIELA CAROLINE 
VITORIO, CRISTIANE MARIA SANTOS DA MATA, nomeados pela Portaria Nº 1.740/2021, publicada no DOM em 25 de Outubro 
de 2021 para dar início a presente sessão conforme às disposições contidas na Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e 
alterações posteriores, bem como demais legislações aplicáveis a esta licitação. Em conformidade com as disposições contidas no 
Edital, o(a) Pregoeiro(a) abre a presente sessão, no horário preestabelecido, efetuando o credenciamento do(s) seguinte(s) 
licitante(s) interessado(s) neste certame.

1 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 00.331.788/0031-34, por seu representante legal PATRICK BRUM 
FONSECA, portador(a) da célula de identidade RG Nº e inscrito no CPF/MF sob o Nº 904.987.476-20;

2 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 35.820.448/0030-70, por seu representante legal 
DEMIAN MEDEIROS PENA, portador(a) da célula de identidade RG Nº e inscrito no CPF/MF sob o Nº 040.689.116-81;

A seguir recebemos dos credenciados os envelopes contendo as suas propostas de preços escritas e os envelopes contendo a 
documentação para habilitação os quais foram conferidos e validados pelos licitantes presentes que assim se interessaram em 
proceder. Ato contínuo foram abertos os envelopes contendo as propostas de preços escritas e lançadas no sistema de informação 
oferecidas aos licitantes concorrentes para conferi-las e rubricá-las, momento que foi feita a divulgação dos preços aos 
participantes desse certame. O(A) Pregoeiro(a) convocou os classificados para apresentação dos lances de acordo com o
estabelecido no Edital. Nessa fase, foram apresentados os lances verbais e sucessivos registrados no histórico de lances por 
rodada anexo. Concluída a fase de lances e negociações, foram declaradas classificadas em primeiro lugar, para os lotes:

1 - LOCAÇÃO DE BIPAP
Fornecedor Vencedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA no valor total de R$ 461,0000 (quatrocentos e sessenta e um reais)
2º Colocado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA com o lance de R$ 462,0000

2 - LOCAÇÃO DE CPAP
Fornecedor Vencedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA no valor total de R$ 89,9500 (oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos)
2º Colocado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA com o lance de R$ 90,0000

3 - LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO
Fornecedor Vencedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA no valor total de R$ 119,9500 (cento e dezenove reais e noventa e cinco 
centavos)
2º Colocado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA com o lance de R$ 119,9900

Valor Total dos Lotes: R$ 546.969,00 (quinhentos e quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais) 

Em seguida, passamos a análise da documentação exigida no Edital para habilitação das licitantes ora classificadas em primeiro 
lugar. Após análise da documentação constatamos que a(s) empresa(s) foram habilitada(s). Nestes termos, adjudicamos a 
proposta em favor da(s) referida(s) licitante(s). Diante do exposto não havendo mais nada a ser registrado na presente ata, o(a) 
Pregoeiro(a) declara encerrada a presente sessão, lavrando a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo(a) 
Pregoeiro(a), Equipe de Apoio e pelos Licitantes que permaneceram presentes até o fim da sessão. 

A sessão foi acompanhada pela equipe técnica da Secretaria requisitante os servidores: Cássia Cristina Ribeiro Lopes, matrícula 
15002; Patrícia Thaís Catarino Domingos, matrícula 17699 e Erica Reis Luiz, matrícula 9287.

O representante da empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA questionou à Pregoeira sobre a proposta do item 01, 
apresentada pela empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, alegando que o equipamento ofertando pela licitante não atende o edital. 
A pregoeira consultou a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde e seguiu a recomendação de que poderia aceitar a 
proposta da empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA para o referido item. A empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA apresentou a 
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documentação solicitada no item 8.1.4 c) do edital em seu envelope de proposta. A pregoeira aceitou a documentação, por enteder 
que não houve prejuízo à Administração e inabilita-lo seria excesso de formalismo.

Após a declaração de vencedores o pregoeiro abriu a oportunidade para impostação de recursos pelos interessados. A licitante da 
empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA manifestou intenção de recorrer alegando  que o equipamento 
apresentado pela empresa vencedora no item 01 não atende as especificações do edital e mesmo assim, a empresa foi 
classificada para seguir na fase de lance. Isso fere a isonomia do processo, visto que os equipamentos são completamente 
divergentes do porposto em edital. A AIR LIQUIDE BRASIL LTDA não apresentou os documentos do item 8.1.4 letra B ferindo o 
item 7.4 que sujeita  a desclassificação aos licitantes que não cumprem as normas do edital. Abrindo-se então o prazo de 3 (três) 
dias corridos para apresentação de razões de recursos, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos.

Que, não havendo mais nada a ser registrado na presente ata, a Comissão de Pregão dá por encerrada esta sessão. Nova Lima-
MG,  08 (oito)/Junho/dois mil e vinte e dois.

NOME FUNÇÃO ASSINATURA
ERICA ALVES PEREIRA PREGOEIRA
GABRIELA CAROLINE VITORIO EQUIPE DE APOIO
CRISTIANE MARIA SANTOS DA MATA EQUIPE DE APOIO
CÁSSIA CRISTINA RIBEIRO LOPES EQUIPE TÉCNICA
PATRÍCIA THAÍS CATARINO DOMINGOS EQUIPE TÉCNICA
ERICA REIS LUIZ EQUIPE TÉCNICA

LICITANTES:

RAZÃO SOCIAL REPRESENTANTE ASSINATURA
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DEMIAN MEDEIROS PENA
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PATRICK BRUM FONSECA


