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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 
 
Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às oito horas, na sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio devidamente 
nomeados pelo Sr. Prefeito Municipal, na forma do Decreto n. 1.493/2015, para o ato da 
Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, cujo objeto visa a Aquisição de 
Materiais de Construção para uso da Secretaria da Área Operacional e Transportes 
do Município de Pimenta/MG. Mostraram interesse em participar do referido certame, 
apresentando-se para credenciamento no horário indicado as seguintes empresas: 

JOSÉ RODRIGUES PRIMO - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
19.770.437/0001-32, com sede administrativa na Rua Dona Alfinda Couto nº276, , 
Pains/MG, neste ato representada por José Rodrigues Primo, pessoa física 
inscrita no CPF sob o nº 051.138.996-58 e RG nº M-2.789.930 SSP/MG, residente 
e domiciliado na Rua Dona Alfinda Couto, nº 80, Bairro Vila Costina, PAINS/MG, 
telefone (37)9157.0488; AMÉLIA FAGUNDES SILVA – ME, pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ sob o nº 19.503.977/0001-50, com sede administrativa na Rua 
Quinca Adolfo, nº 317-A, Bairro Santa Rita, Pimenta/MG, neste ato representada 
por Geuvania Angélica da Costa, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
002.932.716-40 e RG nº M-8.606.138 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua 
Quinca Adolfo, nº 317, Bairro Santa Rita, PIMENTA/MG, telefone (37).-3324.2206; 
VERDE VIVO REFLORESTAMENTO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 
sob o nº 08.436.568/0001-61, com sede administrativa na Rodovia MG 170 km 
09,Fazenda Caeté, Zona Rural, PAINS/MG, neste ato representada por 
Wanderson Jeremias, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 002.932.876-43 e 
RG nº MG 7.640.108 SSP/MG, residente e domiciliado na Luis Gonzaga de 
Souza, nº 619, - Centro, PAINS/MG, telefone (37) 3323.1207; COMERCIAL 
ALVES & ALBERTO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
16.786.436/000198, com sede administrativa na Rua Totonho Costa, nº 144, 
Centro, Pimenta/MG, neste ato representada por Samaranysa Machado de Deus 
Lopes, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 036.260.786-98 e RG nº M-
10.179.561 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Professora Mariana 
Gonzaga, nº 94, Centro, PIMENTA/MG, telefone (37)3324.1041; MINERAÇÃO 
CALCIOLANDIA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
01.338.857/0001-89, com sede administrativa na Fazenda do Engenho, Estrada 
Pains/ Calciolândia s/nº Zona Rural, PAINS/MG, neste ato representada por 
Alanys Lopes da Silva, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 033.209.896-69 e 
RG nº MG 9.229.272 SSP/MG, residente e domiciliado na Fazenda do Engenho, 
Estrada Pains/ Calciolândia s/nº Zona Rural, Caixa Posta 015,PAINS/MG , 
telefone (37)3323.1613; BRISOLO CALCÁRIO AGRICOLA LTDA, pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 68.517.580/0001-22, com sede administrativa 
no Km 4,5, Zona Rural, PAINS/MG, neste ato representada por Wenderson Lopes 
de Brito, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 064.227.846-60 e RG nº MG 
11.958.940 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Deolinda Nogueira da Costa, 
Nº 390- Bairro Bela Vista, FORMIGA/MG , telefone (37)3323.5011, COMERCIAL 
MC & A LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 03.271.110/0001-
86, com sede administrativa á Fazenda Macaúbas no KM 575 da BR 354, Zona 
Rural, município de Cana Verde/MG, neste ato representada por Alex Sander 
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Resende Moreira, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 908.596.856-91 e RG nº 
M-6.754.982 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Ana Jacinta Rios 400 - 
Centro, CAMPO BELO/MG, telefone (35)9825-1978. Dando início à Sessão, o 
Pregoeiro recebeu os representantes das licitantes participantes e, em seguida, 
solicitou o envelope 01 (Credenciamento), credenciando-os. Os licitantes AMÉLIA 
FAGUNDES SILVA – ME e JOSÉ RODRIGUES PRIMO - ME comprovaram a 
qualidade de ME/EPP e usufruirão, nesta licitação, dos benefícios da Lei 
Complementar 123/06. Os licitantes COMERCIAL MC & A LTDA – ME e 
MINERAÇÃO CALCIOLANDIA LTDA não se credenciaram para a apresentação 
de lances no entanto, participarão da licitação nos termos do item 4.9 o qual 
dispõe: “a não apresentação dos documentos para credenciamento não implica a 
inabilitação do licitante, mas o impede de manifestar-se na sessão de lance, 
contudo, poderá propor recurso contra as decisões tomadas na sessão presencial 
do Pregão, nos termos do inciso XVIII do art. 4º da Lei 10.520/02”. Terminado o 
credenciamento foi recebido os envelopes 02 (proposta comercial) e 03 
(habilitação). Em seguida passou-se à abertura dos envelopes 02 referente às 
Propostas Comerciais. Após análise verificou-se que as propostas escritas 
atenderam as exigências do edital. Constatou-se também que as licitantes 
apresentaram a proposta em formato digital, exceto as licitantes BRISOLO 
CALCÁRIO AGRICOLA LTDA, COMERCIAL MC & A LTDA – ME e 
MINERAÇÃO CALCIOLANDIA LTDA que apresentaram proposta escrita válida, 
no entanto, não apresentou a proposta digital. Tendo em vista o que dispõe o 
edital em seu item 16.7 “não serão considerados motivos para desclassificação, 
simples omissões ou erros formais na proposta ou da documentação, desde que 
sejam irrelevantes e não prejudiquem o processamento da licitação e o 
entendimento da proposta, e que não firam os direitos das demais licitantes”, o 
pregoeiro decide por classificar as propostas de todos os licitantes visando uma 
ampliação da disputa e consequentemente uma proposta mais vantajosa para a 
Administração Pública. Desse modo, considera-se a proposta de todos os licitante 
válidas nos termos do edital. Ato contínuo iniciou-se a etapa de lances verbais. 
Após esta etapa os menores preços apresentados foram conforme relatório 
anexo, denominado “Mapa de Apuração de Vencedores”, composto de duas 
páginas que faz parte integrante desta ata. Os itens 08, 09, 10, 15, 16, 17, 18 e 19 
nenhum dos licitantes apresentaram propostas alegando para tanto que o preço 
de referencia está abaixo do preço de mercado tornando impossível a 
comercialização dos mesmos pelo preço de referencia. O item 23 ficou sem 
acordo nesta licitação tendo em vista que apenas um licitante apresentou 
proposta de preço para a venda do mesmo, no entanto acima do preço de 
referência. Na sessão de lance, não foi possível a redução do valor ficando o item 
sem acordo.  Em análise do último preço apresentado e do termo de referência, 
constatou-se que o último preço apresentado na sessão de lances encontra-se 
dentro do preço que vem sendo praticado no mercado, bem como está abaixo do 
teto máximo de preços unitários e totais, definido para esta licitação, sendo as 
empresas: JOSÉ RODRIGUES PRIMO – ME, AMÉLIA FAGUNDES SILVA – ME, 
VERDE VIVO REFLORESTAMENTO LTDA, COMERCIAL ALVES & ALBERTO 
LTDA, BRISOLO CALCÁRIO AGRICOLA LTDA e COMERCIAL MC & A LTDA 
– ME declaradas previamente vencedora do certame. Em seguida passou-se à 
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abertura dos envelopes 03 (habilitação) e após minuciosa análise da 
documentação, inclusive validação das Certidões online, constatou-se que a 
documentação apresentada pelas empresas VERDE VIVO 
REFLORESTAMENTO LTDA, COMERCIAL ALVES & ALBERTO LTDA e 
BRISOLO CALCÁRIO AGRICOLA LTDA estavam em pleno acordo com o Edital, 
portanto, as mesmas foram declaradas habilitadas. As licitantes COMERCIAL MC 
& A LTDA – ME, JOSÉ RODRIGUES PRIMO – ME e AMÉLIA FAGUNDES 
SILVA – ME foram inabilitadas pelos fatos a seguir: a licitante COMERCIAL MC & 
A LTDA – ME deixou de apresentar a certidão civil negativa e apresentou a 
certidão negativa de débitos municipais vencida. Embora a licitante possua a 
qualidade de microempresa não será possível a concessão de prazo para 
regularização da documentação conforme permissivo do item 12.3 do edital pois a 
Certidão Civil Negativa não compõe o rol de documentos da regularidade fiscal. A 
certidão negativa municipal compõe os documentos da regularidade fiscal, no 
entanto, será inútil a regularização desta certidão tendo em vista que ainda sim, a 
licitante continuaria inabilitada. Sendo assim, declara-se a licitante COMERCIAL 
MC & A LTDA – ME inabilitada devendo os itens ser negociados com o segundo 
colocado. A licitante AMÉLIA FAGUNDES SILVA – ME apresentou a Certidão 
Negativa de Débitos Previdenciários vencida e a licitante JOSÉ RODRIGUES 
PRIMO – ME apresentou a Certidão Negativa de Débitos Estadual positiva. Estas 
licitantes comprovaram a qualidade de microempresa e as pendências 
apresentadas se referem à regularidade fiscal razão pela qual lhes será 
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização das pendências nos 
termos da LC 123/06. Ato contínuo, passou-se negociar os preços do itens 01 e 
02 que haviam sido vencidos pelo licitante  COMERCIAL MC & A LTDA – ME. 
Após negociação com a licitante classificada em segundo lugar, os itens foram 
renegociados com a licitante JOSÉ RODRIGUES PRIMO – ME da seguinte 
forma: Item 01 (areia lavada fina) no valor de R$39,90 o m³ e Item 02 (areia 
lavada média) no valor de R$29,90 o m³. Nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 
10.520/02, não houve manifestação sobre a intenção de recorrer da decisão. O 
pregoeiro delibera-se por adjudicar o objeto da licitação apenas aos licitantes 
Brisolo Calcáreo Agrícola Ltda (itens 27, 28, 30 e 36), Comercial Alves e Alberto 
Ltda (itens 03, 04, 05, 06, 07 e 24) e Verde Vivo Reflorestamento Ltda (itens 31, 
32, 33 e 34). Contudo a presente licitação totalizou o valor de R$236.475,00 
(duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais). Delibera-
se por devolver o envelope 03 (habilitação) da empresa MINERAÇÃO 
CALCIOLANDIA LTDA devidamente lacrado, tendo em vista que esta licitante 
não logrou vencedora de nenhum dos itens do certame. Registra-se também 
nesta ata que os representantes das licitantes MINERAÇÃO CALCIOLANDIA 
LTDA e COMERCIAL MC & A LTDA – ME  se ausentaram da sessão antes da 
assinatura desta ata e conferência da documentação de habilitação, não sendo 
possível as assinaturas dos representantes na ata da Sessão. Fica a licitante 
AMÉLIA FAGUNDES SILVA – ME e a licitante JOSÉ RODRIGUES PRIMO – ME 
convocada regularizar as pendencias com relação à documentação de habilitação 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis sob pena de decair do direito á contratação. Ato 
contínuo, o processo será encaminhado à Procuradoria Municipal, para, nos 
termos do Art. 38, Paragrafo Único da Lei 8.666/93, emita o competente Parecer 



MUNICÍPIO DE PIMENTA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ N.º: 16.725.962/0001-48 

Email: compraspimenta2014@gmail.com 

 

 

 
Avenida JK, nº 396 - Pabx: (37) 3324-1057 – CEP: 35.585-000 – Pimenta – MG 

 

Jurídico. Em seguida, encaminha-se à autoridade competente para que se 
proceda à homologação. Em nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro encerrou a 
sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por 
quem de direito. 
 
 
 
 
 


