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ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019 
 
Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, 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, na forma da para o ato 
da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019, cujo objeto visa a “Registro de 
Preços para futura e eventual aquisição de materiais escolares, de escritório, 
tecidos e aviamentos para uso das Secretarias Municipais de São João Batista do 
Glória/MG”. Mostrou interesse em participar do referido certame, apresentando-se 
para credenciamento no horário indicado as seguintes licitantes: ALIANÇA 
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
31.486.195/0001-55, com sede administrativa na Rua Frei Henrique, nº 639 - Loja 1, da 
Providencia, Pará de Minas/MG, CEP: 35660-970 neste ato representada por Bruno 
Paulo de Campos Barbosa, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 144.639.336-41, RG 
MG20892423 PC/MG, CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ sob o nº 05.201.825/0001-98, com sede administrativa na Rua Delson 
Scarano, nº 101, Peixoto, Cassia/MG, CEP: 37980-000 neste ato representada por 
Sebastião Natan Lemos Paim, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 858.642.346-72, 
RG MG20582541 SSP/MG, 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 Gabriel 
Dutra Garcia, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 021.842.726-39, RG 1177410 
MT/MG, FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 02.253.928/0001-03, com sede administrativa na Rua 
Ursula Paulino, nº 137, Betânia, Belo Horizonte/MG, CEP: 30570-000 neste ato 
representada por Josiano da Silva Santos, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
077.095.676-90, RG MG13461042 SSP/MG, JL SUPRIMENTOS EIRELI-ME pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 26.958.064/0001-93, com sede administrativa na Av. 
Chafariz, nº 2333, Serra das Brisas, Passos/MG, CEP: 37901-240 neste ato 
representada por Igor Henrique Arantes, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
119.284.056-90, RG 14011087 SSP/MG, MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 30.827.823/0001-56, com sede administrativa na Av. 
de Lima, nº 903, Senador Valadares, Pará de Minas/MG, CEP: 35661-685 neste ato 
representada por João Paulo Barbosa, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
052.268.376-23, RG MG12566933 SSP/MG.Dando início à Sessão, a Pregoeira 
recebeu o envelope 01 (Credenciamento), credenciando os representantes das 
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 às Propostas Comerciais. Após análise das propostas foi 
verificado que a licitante: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA foi 
desclassificada pois apresentou  proposta escritas  diferentes com a digital . Em 
seguida foi dado inicio a fase de lances verbais  e negociação dos itens conforme mapa 
de apuração  que faz parte integrante dessa ata, declarando as empresas: CASSIA 
PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA – ME, MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE, JL 
SUPRIMENTOS EIRELI-ME, COMERCIAL ML LTDA – ME e FORMULARIOS 
GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME  previamente vencedoras do 
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processo. Em seguida passou para abertura do envelope 03( Habilitação) das 
empresas acima mencionadas. Na própria Sessão de Licitação foi realizada a consulta 
e validação das Certidões online, e todas foram validadas e as empresas: CASSIA 
PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA – ME, MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE, JL 
SUPRIMENTOS EIRELI-ME, COMERCIAL ML LTDA – ME e FORMULARIOS 
GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME , foram  declaradas HABILITADAS. 
Apenas a empresa  CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA – ME ESTAVA COM 
A cnd Municipal vencida e terá o prazo de 05 dias para apresentação de uma 
nova. Destaca-se nesta ata que  não ficaram até o final da sessão  todos os licitantes, 
razão pela qual  não consta  a rubrica de todos participantes.Diante de tudo, a Nos 
termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, não houve manifestação 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.  
 
 
 
 
 
 
 


