
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE LICITAÇÃO  

PMI / RJ 
Processo N.º  1235/2021 
 
Rubrica: _________ Fls. _____ 

Ata da reunião realizada no dia 10/01/2021, às 10:00 horas, na Rua Dr. 

Mesquita, 340, Centro – Itaboraí - RJ, onde se reuniram a Sra. BEATRIZ MACIEL 

CAETANO DUPIM, Pregoeira e sua equipe de apoio, composta pelo Senhores - 

FÁBIO MOREIRA JACINTO, KARLOS WAGNER TONELLI DE MELO, FILIPE 

PEREIRA AMÂNCIO, FELIPE MESSAS SIQUEIRA  ALVES e RAMON SILVA e as 

senhoras SIMONE DOS SANTOS VIEIRA e ANNA KAROLINE DOS SANTOS 

RODRIGUES, criado pelo Decreto Executivo n.º 23, de 27/03/2009 e designada pela 

Portaria n.º 5016/2021, de 09/09/2021, para dar continuidade do PREGÃO 

PRESENCIAL N.º 003/2021 – FMS, para as "FUTURAS AQUISIÇÕES DE 

MEDICAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE". Passamos para a fase 

dos lances, onde a empresa BRASIL MIRACEMA apresentou menor valor para os 

itens 6, 7, 20, 25, 29, 32, 63, 76, 84, 97, 112, 157, 179, 204, 216, 217, 232, 235, 

236, 241, 248, 258, 259, 272 e 284, perfazendo o valor de R$2.194.566,28 (Dois 

milhões, cento e noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e 

oito centavos), a empresa GREEN FARMA apresentou menor valor para os itens 5, 

11, 14, 17, 42, 44, 46, 51, 53, 55, 56, 59, 61, 65, 67, 68, 71, 75, 80, 95, 98, 104, 125, 

148, 159, 168, 178, 180, 181, 183, 210 ao 214, 220, 229, 234, 242, 247, 263, 264, 

276, 277 e 283, perfazendo o valor de R$1.152.489,33 (Um milhão, cento e 

cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), a 

empresa FBC apresentou menor valor para os itens 2, 174 e 271, perfazendo o 

valor de R$255.326,74 (Duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte e seis 

reais e setenta e quatro centavos), a empresa C G LIMA apresentou menor valor 

para os itens 3, 18, 52, 141, 149 e 221, perfazendo o valor de R$126.532,61 (Cento 

e vinte seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos), a 

empresa VECTOR apresentou menor valor para os itens GEV apresentou menor 

valor para os itens 15, 72, 91, 126, 133, 222, 249, 257 e 287, perfazendo o valor de 

R$136.918,79 (Cento e trinta e seis mil, novecentos e dezoito reais e setenta e nove 

reais), a empresa CLEAN MED apresentou menor valor para os itens 16, 21, 39, 43, 

62, 113, 128, 132, 139, 155, 156, 185, 189, 202, 251, 270 e 282, perfazendo o valor 

de R$247.206,79 (Duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e seis reais e setenta e 
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nove centavos), a empresa GÊNESIS apresentou menor valor para os itens 19 e 

146, perfazendo o valor de R$103.282,12 (Cento e três mil, duzentos e oitenta e 

dois reais e doze centavos), a empresa ESPECIFARMA apresentou menor valor 

para os itens 22, 24, 33, 50, 60, 83, 117, 121, 201 e 256, perfazendo o valor de 

R$742.931,11 (Setecentos e quarenta e dois mil, novecentos e trinta e um reais e 

onze centavos), a empresa NOROMED apresentou menor valor para os itens 23, 

40, 99 e 203, perfazendo o valor de R$735.296,76 (Setecentos e trinta e cinco mil, 

duzentos e noventa e seis reais setenta e seis centavos), a empresa ESSENCIAL 

apresentou menor valor para os itens 26, 114, 200, 218, 219, 223 e 273, perfazendo 

o valor de R$317.756,14 (Trezentos e dezessete mil, setecentos e cinquenta e seis 

reais e quatorze centavos), a empresa STARTMED apresentou menor valor para o 

item 28, perfazendo o valor de R$84.903,10 (Oitenta e quatro mil, novecentos e três 

reais e dez centavos), a empresa FORMA MEDICAL apresentou menor valor para 

os itens 30, 77, 110 e 265, perfazendo o valor de R$424.527,02 (Quatrocentos e 

vinte  e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e dois centavos), a empresa 

HEMED apresentou menor valor para os itens 34, 36, 54, 64, 70, 85, 93, 118, 123, 

127, 144, 153, 158, 162, 166, 175, 182, 186, 209, 225, 233, 239, 240,  243, 255, 269 

e 285, perfazendo o valor de R$1.107.137,48 (Um milhão, cento e sete mil, cento e 

trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), a empresa JBT apresentou menor 

valor para os itens 47, 116, 147, 160, 206 e 280, perfazendo o valor de 

R$194.147,14 (Cento e noventa e quatro mil, cento e quarenta e sete reais e 

quatorze centavos), a empresa JM WILLIAM apresentou menor valor para os itens 

79, 190, 231, 237 e  275, perfazendo o valor de R$194.147,14 (Cento e noventa e 

quatro mil, cento e quarenta e sete reais e quatorze centavos), a empresa MLJ 

apresentou menor valor para os itens 115 e 167, perfazendo o valor de 

R$122.976,00 (Cento e vinte e dois mil, novecentos e setenta e seis reais), a 

empresa TELEMEDIC apresentou menor para os itens 122 e 279, perfazendo o 

valor de R$160.633,20 (Cento e sessenta mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte 

centavos), a empresa FVR apresentou menor valor para os itens 177 e 208, 

perfazendo o valor de R$306.159,56 (Trezentos e seis mil, cento e cinquenta e nove 
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reais e cinquenta e seis centavos), a empresa GMED apresentou menor valor para 

os itens 207 e 244, perfazendo o valor de R$98.657,72 (Noventa e oito mil, 

seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), a empresa ZELO 

apresentou menor valor para os itens 151 e 278, perfazendo o valor de 

R$104.566,56 (Cento e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e 

seis centavos) e a empresa REAL NUTRIÇÃO apresentou menor valor para os itens 

199 e 215, perfazendo o valor de R$107.749,40 (Cento e sete mil, setecentos e 

quarenta e nove reais e quarenta centavos). Devido ao horário e grande volume de 

documentação para analisar, a Comissão irá se manifestar quanto a documentação 

de habilitação, após revisar todos os documentos, comunicando o resultado da 

análise para as empresas por e-mail, no qual será aberto o prazo de recursos no 

mesmo ato. Devido ao grande número de empresas foi feita uma comissão de 

licitantes para averiguar os documentos, as empresas foram: GEV, C G LIMA, MLJ, 

CLEAN MED, ESSENCIAL, NOROMED, FORMA MEDICAL, GREEN FARMAM, 

BRASIL MIRACEMA e HEMED. Nada mais havendo a registrar, a Pregoeira deu por 

encerrada a reunião às 18:10h. Após lida e achada conforme, vai por mim assinada, 

pelos membros da equipe de apoio e pelos licitantes presentes.  

 
 

Beatriz Maciel Caetano Dupim 
Pregoeira - mat. 45.152 

 
  
  Felipe Messas Siqueira Alves     Karlos Wagner Tonelli de Melo 

 Equipe de apoio – mat. 15.452     Equipe de apoio – 30.069      
 
 
 
  Anna Karoline S. Rodrigues     Fabio Moreira Jacinto 
  Equipe de apoio - mat. 44.741   Equipe de apoio - Mat. 45.150 

 
 
 
Ramon Silva        Simone dos Santos Vieira              Filipe Pereira Amâncio                                                                     
Equipe de apoio –   45.947   Equipe de apoio                             Equipe de apoio – 28.820 
 
 
 
 

BRASIL MIRACEMA   CG LIMA   GREEN 
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CLEAN MED    MLJ    ESSENCIAL 

 

 

GEV   NOROMED   FORMA MEDICAL 

 

 

HEMED 
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