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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2015 
 
Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às oito 
horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, reuniu-se o 
Pregoeiro e Equipe de Apoio devidamente constituída pelo Sr. Prefeito Municipal, 
na forma do Decreto nº 1.493/2015, para o ato da Sessão do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 027/2015, cujo objeto visa a Aquisição de Gêneros 
Alimentícios para uso na Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino de 
Pimenta/MG. Mostraram interesse em participar do referido certame, 
apresentando-se para credenciamento no horário indicado as seguintes 
empresas: GUSTAVO MARCO VIEIRA DA COSTA-ME, pessoa jurídica inscrita 
no CNPJ sob o nº 10.665.626/0001-70, sediada na Rua Olinto Fonseca, nº 1.075, 
bairro Centro, na cidade de Pimenta/MG, neste ato representada por Luana 
Cristina de Souza, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 006.933.791-89 e RG nº 
2.273.668 SSP/DF, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora do 
Livramento, nº 183, Bairro Santo Antônio, município de Pimenta/MG, telefone: 
(37) 9935-7454; MARIA BIATRIZ RESENDE PESSOA-ME, pessoa jurídica 
inscrita, inscrita no CNPJ sob o nº 11.584.814/0001-37, sediada na Avenida Jair 
Leite nº 340, bairro Centro, na cidade de Pimenta/MG, neste ato representada por 
Leonardo Fernandes Ávila, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 037.476.886-24 
e RG nº MG-12.238.961 SSP/MG, residente e domiciliado na Avenida Justino de 
Souza, nº 315, Bairro Centro, município de Pimenta/MG, telefone: (37) 3324-1105; 
DENIS ALVES DE MELO-ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
11.005.853/0001-32, sediada na Rua Olinto Fonseca nº 600, bairro Centro, na 
cidade de Pimenta/MG, neste ato representada por Dênis Alves de Melo, pessoa 
física inscrita no CPF sob o nº 061.268.076-26 e RG nº 12.570.372 SSP/MG, 
residente e domiciliado na Rua Dona Celina, nº 170, Bairro Luiz Lara, município 
de Pimenta/MG, telefone: (37) 3324-2132; ANTÔNIO ASSIS DO NASCIMENTO-
ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 86367562/0001-93, sediada na AV: 
Jair Leite n 326A, Bairro Centro, na cidade de Pimenta/MG, neste ato 
representada por Ângela Maria do Nascimento, pessoa física inscrita no CPF sob 
o nº 811.595.446-20 e RG nº 13.495.321 SSP/MG, residente e domiciliado na 
Avenida Jair, nº 326A, Bairro Centro, município de Pimenta/MG, telefone: (37) 
3324-1182; JARDEL LOPES DA SILVA-ME pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob 
o nº 04.025.893/0001-80, sediada na Rua Totonho Costa nº 120, bairro Centro, na 
cidade de Pimenta/MG, neste ato representada por Eder Lopes da Silva, pessoa 
física inscrita no CPF sob o nº 842.436.356-68 e RG nº 3.753.638 SSP/MG, 
residente e domiciliado na Rua Totonho Costa , nº 120, Bairro Centro, município 
de Pimenta/MG, telefone: (37) 9801-3394; CASA DE CARNE BETIM EIRELI, 
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 12.144.840/0001-07, sediada na 
Alameda Damazo Rezende nº 281, Centro, Betim/MG, neste ato representada por 
Ednilton Lucio Santos, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 014.469.116-75 e 
RG nº MG – 12.732.795 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Engenheiro 
Navarro, nº 291,  casa A, Bairro Fonte Grande, município de Betim/MG, telefone: 
(31) 8471-8074; DÉCIO GONÇALVES JÚNIOR-ME, pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ sob o nº18.582.375/0001-72, sediada na Rua Cel. João Pedro de Araújo nº 
59, Bairro Jardim América, na cidade de Bom Despacho/MG, neste ato 
representada por, Fernando Augusto Alves de Andrade, pessoa física inscrita no 
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CPF sob o nº 050.470.176-21  e RG nº 11.298.588 SSP/MG, residente e 
domiciliado na Rua Cisalpino Marcos Gontijo, nº 1001, Bairro São José, município 
de Bom Despacho/MG, telefone: (37) 3515-1001; AÇOUGUE E MERCEARIA 
ANDORINHA LTDA-ME; pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
68.513.084/0001-09, sediada na Avenida Abílio Machado, nº 941, Bairro Sagrado 
Coração de Jesus, na cidade de Formiga/MG, neste ato representada por 
Anderson Modesto de Souza, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 608.998.831-
68 e CTPS nº 059715/0005 MTPS/MS, residente e domiciliado na Avenida Abílio 
Machado, nº 941-A, Bairro Sagrado Coração de Jesus, município de Formiga/MG, 
telefone: (37) 3321-4238 e ADILSON RODRIGUES MOREIRA-ME, pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ sob o nº66.475.880/0001-60, sediada na Avenida Jair 
Leite; nº 626, Bairro Centro, na cidade de Pimenta/MG, neste ato representada 
por, Adilson Rodrigues Moreira pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
008.391.456-08  e CTPS nº 51450/0073 MT/MG, residente e domiciliado na Rua 
Hildebrando Clark, nº 172, Bairro Centro, município de Pimenta/MG, telefone: (37) 
3324-1120. Dando início à Sessão, o Pregoeiro recebeu os representantes das 
licitantes participantes e, em seguida, solicitou o envelope 01 (Credenciamento), 
credenciando-os. Os licitantes: MARIA BIATRIZ RESENDE PESSOA-ME, DENIS 
ALVES DE MELO-ME, ANTÔNIO ASSIS DO NASCIMENTO-ME, JARDEL 
LOPES DA SILVA-ME, CASA DE CARNE BETIM EIRELI, DÉCIO GONÇALVES 
JÚNIOR-ME, AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA-ME e ADILSON 
RODRIGUES MOREIRA-ME comprovaram a qualidade de ME/EPP e usufruirão, 
nesta licitação, dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/06. A Licitante 
GUSTAVO MARCO VIEIRA DA COSTA-ME embora tenha apresentado a 
Certidão Simplificada da Junta Comercial, a mesma mostra que a que a licitante 
não é considerada Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos da 
Lei Complementar nº 123/06, além do mais, a licitante deixou de apresentar a 
Declaração exigida conforme Anexo V do edital. 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, 
inclusive quanto à apresentação da proposta em formato digital. Registra-se nesta 
ata os seguintes fatos a respeito das propostas comerciais: a licitante DÉCIO 
GONÇALVES JÚNIOR-ME não apôs assinatura em todas as páginas da 
proposta, sendo considerado por este Pregoeiro e Equipe de Apoio, erro 
puramente formal que não é capaz de invalidar a proposta porquanto, o 
excesso de formalismo acaba por prejudicar a escolha da melhor proposta e pode 
restringir o número de concorrentes, sendo portanto, desarrazoado que se 
desclassifique proposta apenas por erro formal. Para o item 14 a licitante DÉCIO 
GONÇALVES JÚNIOR-ME apresentou proposta de preços para produto com 
marca de referência diferente da marca sugerida na licitação, não apresentando 
amostra para análise da qualidade do produto/marca, sendo portanto 
desclassificada neste item. A licitante GUSTAVO MARCO VIEIRA DA COSTA-
ME apresentou preço para os itens 02, 08, 13, 14, 15, 16, 24 e 25 acima do teto, 
sendo que lhe foi indagado (nos termos do item 5.5.7) sobre eventual erro quando 
da elaboração da proposta. O representante da licitante manifestou-se no sentido 
de não ser possível a adequação da proposta ao teto máximo razão pela qual o 
pregoeiro desclassifica os referidos itens deste licitante. Para o item 07 a mesma 
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licitante GUSTAVO MARCO VIEIRA DA COSTA-ME apresentou proposta de 
preços para produto com marca de referência diferente da marca sugerida na 
licitação, não apresentando amostra para análise da qualidade do produto/marca, 
sendo, portanto desclassificada também neste item. A licitante DENIS ALVES DE 
MELO-ME apresentou preço para o item 01 acima do teto, sendo que lhe foi 
indagado (nos termos do item 5.5.7) sobre eventual erro quando da elaboração da 
proposta. O representante da licitante manifestou-se no sentido da adequação da 
proposta ao teto máximo razão pela qual será considerado o valor do teto máximo 
(R$2,51) para o referido item adequando, portanto, a proposta de preço ao teto 
máximo estipulado. Para os itens 04, 09, 10, 17 e 26 a licitante AÇOUGUE E 
MERCEARIA ANDORINHA LTDA-ME apresentou proposta de preços e não 
apresentou marca para os produtos deixando de cumprir exigência editalícia (item 
5.2.3 e 5.3.2 do edital, sendo portanto, desclassificado nestes itens. Já para os 
itens 05, 06, 07 e 16 a mesma licitante AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA-ME apresentou proposta de preços para produto com marca de referência 
diferente da marca sugerida na licitação apresentando amostras para análise da 
qualidade do produto/marca. Em se logrando vencedor de algum destes itens, as 
amostras serão submetidas ao nutricionista da Secretaria de Educação que fará a 
análise da qualidade e em sendo suficientemente igual ou superior à qualidade da 
marca exigida, fará declaração de aceitação que será incorporada ao certame. Já 
para o item 06 (arroz) a mesma licitante AÇOUGUE E MERCEARIA 
ANDORINHA LTDA-ME digitou na proposta de preços o produto arroz tipo II, no 
entanto, em sendo questionada, a mesma afirmou que o arroz Stalo que está 
sendo cotado é do tipo I o que foi confirmado por este Pregoeiro e Equipe de 
Apoio conforme consulta na Internet no site www.mateusalimentos.com.br que é a 
distribuidora de referido produto. 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 delibera-
se por classificar a proposta visando uma ampliação da disputa e 
consequentemente uma proposta mais vantajosa para a Administração Pública. A 
consulta realizada foi apreciada por todos os licitantes e a mesma será 
incorporada ao certame. Ato contínuo iniciou-se a etapa de lances verbais. Após 
esta etapa os menores preços apresentados foram conforme relatório 
denominado “Mapa de Apuração de Vencedores”, composto de 04 (quatro) 
páginas que integra o certame. Este relatório totalizou o valor de R$53.294,55, 
considerando que os itens 05 (Amido de Milho) e 07 (Bolacha) ficarão suspensos 
até a análise pelo nutricionista, tendo em vista que o licitante AÇOUGUE E 
MERCEARIA ANDORINHA LTDA-ME venceu estes itens e apresentou amostras 
para análise. 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: MARIA BIATRIZ RESENDE PESSOA-ME, DENIS ALVES DE MELO-
ME, ANTÔNIO ASSIS DO NASCIMENTO-ME, CASA DE CARNE BETIM 
EIRELI, DÉCIO GONÇALVES JÚNIOR-ME, ADILSON RODRIGUES MOREIRA-
ME e GUSTAVO MARCO VIEIRA DA COSTA-ME declaradas previamente 

http://www.mateusalimentos.com.br/
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vencedora do certame. As amostras apresentada pela licitante AÇOUGUE E 
MERCEARIA ANDORINHA LTDA-ME foram entregues ao nutricionista para 
análise. Em seguida passou-se à abertura dos envelopes 03 (habilitação) e após 
minuciosa análise da documentação, inclusive validação das Certidões online, 
constatou-se que a documentação apresentada pelas empresas MARIA BIATRIZ 
RESENDE PESSOA-ME, DENIS ALVES DE MELO-ME, ANTÔNIO ASSIS DO 
NASCIMENTO-ME, CASA DE CARNE BETIM EIRELI, ADILSON RODRIGUES 
MOREIRA-ME e GUSTAVO MARCO VIEIRA DA COSTA-ME estavam em pleno 
acordo com o Edital, portanto, as mesmas foram declaradas habilitadas. A 
licitante DÉCIO GONÇALVES JÚNIOR-ME apresentou a Certidão Negativa de 
Débitos Tributários (CND Estadual) vencida. Esta licitante comprovou a qualidade 
de microempresa e a pendência apresentada se refere à regularidade fiscal razão 
pela qual lhe será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização 
da pendência nos termos da LC 123/06. Em seguida o nutricionista apresentou a 
Declaração no sentido de atendimento aos padrões de qualidade exigidos para a 
Merenda Escolar. Com base nisso, declara-se o licitante AÇOUGUE E 
MERCEARIA ANDORINHA LTDA-ME vencedor prévio dos itens 05 e 07. 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 AÇOUGUE E MERCEARIA 
ANDORINHA LTDA-ME estavam em pleno acordo com o Edital, portanto, a 
licitante foi declarada habilitada. Após a habilitação da licitante AÇOUGUE E 
MERCEARIA ANDORINHA LTDA-ME os menores preços apresentados foram 
conforme relatório denominado “Mapa de Apuração de Vencedores”, composto de 
04 (quatro) páginas que faz parte integrante desta ata no valor total de 
R$54.034,55 (cinquenta e quatro mil, trinta e quatro reais e cinquenta e cinco 
centavos). Nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, não houve manifestação 
sobre a intenção de recorrer da decisão. Desse modo o Pregoeiro adjudica 
parcialmente, o objeto do presente Pregão às empresas AÇOUGUE E 
MERCEARIA ANDORINHA LTDA-ME, itens 05 e 07; MARIA BIATRIZ 
RESENDE PESSOA-ME, itens 03, 04, 09, 10 e 17; DENIS ALVES DE MELO-ME, 
itens 11, 14, 16, 18, 20, 21 e 25; ANTÔNIO ASSIS DO NASCIMENTO-ME, item 
22; CASA DE CARNE BETIM EIRELI, itens 08 e 23; ADILSON RODRIGUES 
MOREIRA-ME, itens 01, 13, 15, 24 e 26 e GUSTAVO MARCO VIEIRA DA 
COSTA-ME, item 12. Contudo, a presente licitação totalizou o valor de 
R$54.034,55 (cinquenta e quatro mil, trinta e quatro reais e cinquenta e cinco 
centavos). Delibera-se por devolver o envelope 03 (habilitação) da licitante 
JARDEL LOPES DA SILVA-ME  devidamente lacrado, tendo em vista que esta 
licitante não logrou vencedora de nenhum dos itens da licitação. Registra-se 
também nesta ata que os representantes das licitantes se ausentaram da sessão 
antes que fosse lavrada esta ata, não sendo possível a assinatura dos mesmos. 
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 
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. 
 


