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 ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015. 
 
Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às treze 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 nº 
1.493/2015, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015, cujo 
objeto visa a Aquisição de Roupas para Uniformes e Bolsas para uso dos 
Servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Pimenta/MG. Mostrou interesse 
em participar do referido certame, apresentando-se para credenciamento os 
seguintes licitantes: EDEVILSON JOSÉ MARTINS - ME, pessoa jurídica inscrita 
no CNPJ sob o nº 00.284.907/0001-20 com sede administrativa na Rua Dom 
Pedro II, nº 592, bairro Centro, município de Piumhi/MG, neste ato representado 
por Edevilson José Martins, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 484.714.706-
59e RG nº M- 4921779 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Lavras, nº 168, 
bairro Lagoa de Traz, município de Piumhi/MG, telefone: (37) 9802-4343 e 
UNIFORMES DIAS EIRELE-EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
10.638.444/0001-00 com sede administrativa na Rua Bahia, nº 1680, bairro São 
Sebastião, município de Divinópolis/MG, telefone: (37) 3222-4832. Da análise dos 
documentos de credenciamento verificou-se que o licitante Edevilson José 
Martins-ME apresentou toda a documentação na forma exigida e está apto a 
manifestar-se em todas as fases do certame inclusive formular lances verbais. Já 
o licitante UNIFORMES DIAS EIRELLI, apresentou toda a documentação exigida, 
porém, apresentou a procuração em cópia simples não apresentando na sessão a 
original para conferência e está impedido de  manifestar-se na 
formulação/apresentação de lances verbais, nos termos do item 4.4  do edital. 
Registra-se nesta ata que ambas comprovaram a qualidade de ME e/ou EPP e 
estão aptas a usufruírem, nesta licitação, do tratamento favorecido e diferenciado 
previsto na Lei Complementar n. 123/06. Terminado o credenciamento foi 
recebido o (s) envelope (s) 02 (proposta (s) comercial (s) e 03 (habilitação). Em 
seguida passou-se à abertura do envelope 02 referente à (s) Proposta (s) 
Comercial (s). Após análise verificou-se que a (s) proposta (s) escrita (s) 
atenderam todas as exigências do edital, portanto foram classificadas. Tendo em 
vista que os preços apresentados pelo licitante UNIFORMES DIAS EIRELE-EPP 
estão muito abaixo do preço de referência do edital, bem como da proposta do 
outro licitante participante, foi indagado ao funcionário (embora não habilitado a 
representar a empresa na sessão de lance) da licitante UNIFORMES DIAS 
EIRELE-EPP quanto ao percentual dessa variação. O funcionário Geraldo Alves 
Ferreira, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 549.972.836-49 e RG nº MG-
3.391.572 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Bahia, nº 1700, bairro São 
Sebastião, município de Divinópolis/MG, relatou que os preços na proposta 
escrita estão abaixo do Termo de Referência porque a empresa dispõe de uma 
grande estoque de material (tecido) que serão usados para a confecção do 
objeto, caso a empresa seja vencedora do certame. Ato contínuo iniciou-se a 
etapa de lances verbais abrindo-se a oportunidade de apresentação de lances ao 
licitante Edevilson José Martins-ME. Mesmo, com a insistência do pregoeiro, o 
licitante não apresentou lances verbais em nenhum dos itens, não cobrindo, 
portanto, os preços apresentados na proposta da licitante UNIFORMES DIAS 
EIRELE-EPP. Após esta etapa o vencedor prévio foi conforme relatório anexo, 
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denominado “Mapa de Apuração de Vencedores”, composto de uma página que 
faz 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 abaixo do teto máximo de preço 
definido para esta licitação sendo o (s) licitante (s): UNIFORMES DIAS EIRELE-
EPP declarado (s) previamente vencedor (s) do certame. Em seguida passou-se à 
abertura do envelope 03 (habilitação) e após minuciosa análise da documentação, 
inclusive validação das Certidões online, constatou-se que a documentação 
apresentada pela licitante UNIFORMES DIAS EIRELE-EPP estava em pleno 
acordo com o Edital, portanto, foi declarada habilitada. Nos termos do Art. 4º, 
XVIII da Lei 10.520/02, não houve manifestação sobre a intenção de recorrer da 
decisão. Contudo, a presente licitação totalizou o valor global de R$5.874,50 
(cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos). Ato 
contínuo delibera-se por devolver à EDEVILSON JOSÉ MARTINS - ME o 
envelope 03 (habilitação) devidamente lacrado tendo em vista que esta licitante 
não logrou vencedora de nenhum dos itens da licitação. O pregoeiro delibera-se 
por não adjudicar o objeto do certame a licitante, nesta sessão, para que a análise 
do jurídico ocorra antes da Adjudicação. 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. 
 
 
 


