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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2018 
 
Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às treze 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 045/2018, cujo objeto visa o Constitui objeto do presente certame 
a Registro de preços para futura e eventual aquisição de persianas, toldos e reformas 
com substituição de lonas e pintura de armações de aço, destinados a manutenção da 
Secretaria Municipal de Saúde do município de São João Batista do Glória/MG. Mostrou 
interesse em participar do referido certame, apresentando-se para credenciamento no horário 
indicado as seguintes empresas: COBERTURAS ALVORADA LIMITADA - EPP pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 00.543.120/0001-35, com sede administrativa na Rua Estoril, 
nº 1717, Galpão, São Francisco, Belo Horizonte/MG, CEP: 31255-190 neste ato representada 
por Walace da Cruz Rosa, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 003.883.246-19, RG 
M7463029, FREITAS CASTRO - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA pessoa jurídica inscrita 
no CNPJ sob o nº 13.440.171/0001-83, com sede administrativa na Av. Doutor Ismael Alonso 
Y. Alonso, nº 1736, Jardim Veneza, Franca/SP, CEP: 14403-000 neste ato representada por 
Anderson Miguel do Carmo Duarte, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 337.391.818-93, RG 
40819659-2 SSP/SP, ISMAEL TERRA SILVA - ME pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
10.708.704/0001-77, com sede administrativa na Rua Dr. Antonio Souza Senedese, nº 202, A, 
Santo Antonio, Juruaia/MG, CEP: 37805-000 neste ato representada por Ismael Terra Silva, 
pessoa física inscrita no CPF sob o nº 075.683.356-66, RG M9236723,  pessoa jurídica inscrita 
no CNPJ sob o nº , com sede administrativa na , nº , , /, CEP:  neste ato representada por , 
pessoa física inscrita no CPF sob o nº , RG ,  pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº , com 
sede administrativa na , nº , , /, CEP:  neste ato representada por. Dando início à Sessão, a 
Pregoeira recebeu o envelope 01 (Credenciamento), credenciando os representantes das 
licitantes. Onde todos foram credenciados.   Terminado o credenciamento foi recebido os 
envelopes 02 referente as propostas comerciais e 03 referente a habilitação. Em seguida 
passou-se à abertura do envelope 02 referente às Propostas Comerciais. Após análise 
verificou-se que as propostas escrita atenderam  todas as exigências do edital apenas a 
empresa COBERTURAS ALVORADA LIMITADA – EPP não  cumpriu o item  5.2.2 do edital 
onmde não apresentou a proposta digital, sendo assim foi declassificada. Ato contínuo iniciou-
se a etapa de lances verbais e negociação. Após esta etapa verificou-se que os menores 
preços apresentados foram conforme relatório anexo denominado “Mapa de Apuração” que 
fazem parte integrante desta ata.  Em análise do preço apresentado e o termo de referência, 
constatou-se que o mesmo encontra-se dentro do preço que vem sendo praticado no mercado, 
bem como está em acordo com o preço de referência definido no Termo de Referência que é o 
teto máximo de preços desta licitação, declarando as empresas ISMAEL TERRA SILVA – ME 
e FREITAS CASTRO - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA , previamente vencedoras do 
processo. Em seguida passou  para a abertura dos envelopes de habilitação das empresas 
acima mencionadas, e após minuciosa análise verificou que  as empresas ISMAEL TERRA 
SILVA – ME e FREITAS CASTRO - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA estavam todas de 
acordo com o edital. A empresa FREITAS CASTRO - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA 
estava com a CND municipal vencida e terá o prazo para apresentação de uma nova 
CND.  Na própria Sessão de Licitação foi realizada a consulta e validação das Certidões 
online, e todas foram validadas e as empresas acima citadas foram declaradas 
HABILITADAS. 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. 
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