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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016. 
 
Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, 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 nº 
1.647/2016, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016, cujo 
objeto visa o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 
Material Gráfico para uso das Secretarias de Administração e Saúde do 
Município de Pimenta/MG. Mostrou interesse em participar do referido certame, 
apresentando-se para credenciamento no horário indicado as seguintes 
empresas/licitantes: TIPOGRAFIA PAINS LTDA-ME, pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ sob o nº 64.249.337/0001-10, com sede administrativa na Rua Joaquim 
Murtinho, nº 597, Bairro Centro, Pains/MG, neste ato representada por Fábio 
Tadeu do Couto, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 041.758.586-10 e RG nº 
13.073.834 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Joaquim Murtinho, nº 554, 
Bairro Centro, Pains/MG, telefone (37) 9949-4552; ONÉSIO ALEXANDRE DE 
SOUZA JUNIOR-ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.23.168.885/0001-
38, com sede administrativa na Rua Sônia nº 72, Bairro Primeiro de Maio, na 
cidade de Belo Horizonte/MG, CEP: 31.810-500, neste ato representada por 
Rogério Augusto Ferreira Schott, portador do RG nº 2.949.266 SSP/MG, CPF 
520.652.196-53, residente e domiciliado na rua Jane Eyre, Nº 1293 – Bairro 
Primeiro de Maio – Belo Horizonte - MG, telefone (31) 98895-7721; FABIANA 
LEITE MELO-ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 22.562.662/0001-98, 
com sede administrativa na Rua Silviano Brandão nº 74, Bairro Centro, na cidade 
de Piumhi/MG, CEP: 37.925-000, neste ato representada por Euclério Gomes 
Justino, portador do RG. Nº MG-25.029.610-x SSP/SP, CPF 572.455.926-91 
residente e domiciliado na rua Getúlio Vargas, Nº 545 – Bairro Centro – Piumhi-
MG, telefone (37) 9919-8972 e TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES-ME, pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 09.269.173/0001-84, com sede administrativa 
na Rua Passos Maia nº 225, Bairro Centro, na cidade de Capitólio/MG, CEP: 
37.930-000, neste ato representada por Agnaldo Aparecido Ferreira, portador 
do RG. Nº M-8.155.515 SSP/MG, CPF 771.715.786-15 residente e domiciliado na 
rua Orlando Lara, Nº 249 – Bairro São Francisco – Piumhi-MG, telefone (37) 
99961-4834. Dando início à Sessão, o Pregoeiro recebeu os representantes das 
licitantes participantes e, em seguida, solicitou o envelope 01 (Credenciamento), 
credenciando-os. Nesta fase, as licitantes: FABIANA LEITE MELO-ME, TIAGO 
DOS SANTOS RODRIGUES–ME; ONÉSIO ALEXANDRE DE SOUZA JUNIOR–
ME e TIPOGRAFIA PAINS LTDA-ME comprovaram a qualidade de ME/EPP e 
poderão, nesta licitação, usufruírem do tratamento favorecido e diferenciado 
previsto na lei Complementar 123/2006. Terminado o credenciamento foram 
recebidos 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 com a apresentação da proposta em formato digital. 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 sete páginas que fazem parte integrante desta ata. Em 
análise do último preço apresentado e do termo de referência, constatou-se que o 
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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: 
FABIANA LEITE MELO-ME, TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES–ME; ONÉSIO 
ALEXANDRE DE SOUZA JUNIOR–ME e TIPOGRAFIA PAINS LTDA-ME 
declaradas previamente vencedoras 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 pelas licitantes FABIANA LEITE MELO-ME, TIAGO DOS SANTOS 
RODRIGUES–ME e TIPOGRAFIA PAINS LTDA-ME estavam em pleno acordo 
com o Edital, portanto, estas licitantes foram declaradas habilitadas. A licitante 
ONÉSIO ALEXANDRE DE SOUZA JUNIOR–ME apresentou Atestado de 
Capacidade Técnica inválido porquanto, o atestado foi emitido pela empresa 
Enapel na qual atesta sua própria capacidade técnica. Diante disso, delibera-se 
por inabilitar a licitante ONÉSIO ALEXANDRE DE SOUZA JUNIOR–ME por não 
cumprimento da exigência editalícia do item 6.2.3 “a”. Diante disso, retoma-se a 
sessão de lances convocando os licitantes classificados em segundo lugar nos 
itens 64 e 65. Após esta fase, a licitante FABIANA LEITE MELO-ME foi declarada 
vencedora do item 65 e a licitante TIPOGRAFIA PAINS LTDA-ME foi declarada 
vencedora do item 64 pelos mesmos preços que licitante ONÉSIO ALEXANDRE 
DE SOUZA JUNIOR–ME havia sido previamente vencedora. Após esta etapa os 
menores preços apresentados foram conforme relatório anexo, denominado 
“Mapa de Apuração de Vencedores”, composto de sete páginas que fazem parte 
integrante desta ata. 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: FABIANA LEITE MELO-ME, TIAGO DOS 
SANTOS RODRIGUES–ME e TIPOGRAFIA PAINS LTDA-ME declaradas 
vencedoras do certame. Diante de tudo e estando os licitantes devidamente 
habilitados, o pregoeiro delibera-se por adjudicar os itens aos licitantes 
vencedores. 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 de R$12.696,80 (doze mil, seiscentos e noventa e 
sete reais e oitenta centavos). 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 pelos presentes. 
  
FABIANA LEITE MELO-ME 
TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES–ME 
ONÉSIO ALEXANDRE DE SOUZA 
JUNIOR–ME 
TIPOGRAFIA PAINS LTDA-ME 

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

 


