
 

 
 

 

_________________________________________________________________________ 

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2017 

 

Aos dez dias do mês novembro do ano de dois mil e dezessete, às oito horas, na sala de licitações 

da Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória, reuniu-se a Pregoeira e Equipe de Apoio 

devidamente constituída pelo Sra. Prefeita, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 079/2017, cujo objeto visa a “Contratação de empresa para aquisição de maca retrátil, 

bomba de infusão e bebedouro em aço inox, destinado às secretarias de Saúde e 

Administração do município”. Mostrou interesse em participar do referido certame, 

apresentando-se para credenciamento no horário indicado a seguinte empresa: COMERCIAL 

ML LTDA - ME pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 12.781.077/0001-25, com sede 

administrativa na Rua dos Médicos, nº 102, Belo Horizonte, Passos/MG, CEP: 37.900-018 neste 

ato representada por Messias Henrique Franklin Reis, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 

102.999.186-37, RG MG 11175274 SSP/MG, PRIME NEGÓCIOS LTDA - ME pessoa 

jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 16.778.666/0001-05, com sede administrativa na Rua Capitão 

Limírio, nº 102, Sala 01, Jardim Centenário, Passos/MG, CEP: 37.902-354 neste ato 

representada por Daniel Nakayama Garlatti, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 060.236.156-

78, RG MG10510940 SSP/MG, MIDAS COM. ATAC. PROD. HOSP. LTDA ME pessoa 

jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 09.012.033/0001-26, com sede administrativa na Rua Sete de 

Setembro, nº 130, Centro, Passos/MG, CEP: 37.900-085 neste ato representada por Jose Marcio 

Machado, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 677.028.136-87, RG M4879859 SSP/MG e 

FRANCIELE DE FÁTIMA TOZZI BARBOSA 07574757607-ME pessoa jurídica inscrita no 

CNPJ sob o nº 24.945.003/0001-66, com sede administrativa na Rua José Delfraro, nº 141, 

Jardim Flamboyant, Passos/MG, CEP: 37.901-824 neste ato representada por Henrique 

Alexandre Lemos Ajeje, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 051.356.246-00, RG 

MG11129994 SSP/MG.Dando início à Sessão, a Pregoeira recebeu os envelopes 01 

(Credenciamento), credenciando desde logo as licitantes. Terminado o credenciamento foi 

recebido o envelope 02 referente as propostas comerciais e 03 referente a habilitação. Em 

seguida passou-se à abertura do envelope 02 referente as Propostas Comerciais. Em seguida foi 

constatado que as licitantes atenderam todos requisitos necessários para a participação do 

certame. Ato contínuo iniciou-se a etapa de lances verbais e negociação .  A dizer  o item 01 o 

valor de R$ 1635,00( um mil, seiscentos e trinta e cinco reais) para a empresa COMERCIAL 

ML LTDA - ME,  o item 02  o valor de R$ 3.656,98( três mil seiscentos e cinquenta e seis reais 

e noventa e oito centavos) para a empresa MIDAS COM. ATAC. PROD. HOSP. LTDA ME e 

o item 03 o valor de  R$ 2.663,00( dois mil seiscentos e sessenta e três reais) para a empresa 

MIDAS COM. ATAC. PROD. HOSP. LTDA ME, previamente vencedoras do certame. Em 

seguida passou para abertura dos envelopes 03 HABILITAÇÃO , e após minuciosa analise 

verificou que as mesmas atenderam  todos os requisitos do edital. Na própria Sessão de Licitação 

foi realizada a consulta e validação das Certidões online, e todas foram validadas e as 

empresas: COMERCIAL ML LTDA – ME e MIDAS COM. ATAC. PROD. HOSP. LTDA 

ME foram declaradas HABILITADAS. Destaca-se nesta ata que foram devolvido  os envelopes 

de habilitação das licitantes PRIME NEGÓCIOS LTDA – ME e FRANCIELE DE FÁTIMA 

TOZZI BARBOSA 07574757607-ME. Diante de tudo, a Nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 

10.520/02, a licitante não manifestou sobre a intenção de recorrer da decisão.   Em nada mais 

havendo a tratar, encerra-se á sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e aprovada, vai 

assinada por quem de direito.  


