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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016 
 
Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis , às quinze  
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. 1.647/2016, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
009/2016, cujo objeto visa a Contratação de empresa especializada para 
assessoria técnica e legal para implementação e realização de políticas 
ligadas ao ICMS de acordo com a Lei Estadual 18.030/2009 nos critérios do 
Patrimônio Cultural, Turístico e Esportivo para o Município de Pimenta/MG. 
Mostrou interesse em participar do referido certame, enviando os envelopes via 
correios em tempo hábil para credenciamento a seguinte empresa: RCD RAMOS 
CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 
sob o n. 07.608.471/0001-26, sediada na Rua Dom Silvério, nº 126, Sala 03, 
bairro Centro, na cidade de Contagem/MG, CEP 32.041-450, neste ato 
representada por Simone de Almeida Ramos, pessoa física inscrita no CPF sob 
o nº 037.393.356-88 e RG nº M - 7.148.249 SSP/MG residente e domiciliada na 
Rua do Silêncio, nº 412, Bairro Chácara, na cidade de Contagem/MG, CEP 
32.025-000. Dando início à Sessão, o Pregoeiro analisou a inviolabilidade dos 
envelopes 01 (credenciamento), 02 (Proposta) e 03 (Habilitação). No envelope de 
credenciamento verificou constar toda a documentação solicitada, inclusive a 
declaração de que cumpre fielmente os requisitos de habilitação. Em seguida 
passou-se à abertura do envelope 02, referente à Proposta Comercial. Após 
minuciosa análise verificou-se que a proposta escrita atende todas as exigências 
do edital. Não estando presente o representante da licitante participante e em 
análise da mesma verificou-se que o preço apresentado encontram-se dentro do 
preço que vem sendo praticado no mercado bem como está condizente com o 
Teto Máximo definido para a contratação deste objeto. O preço apresentado pela 
licitante RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA – ME foi 
R$12.000,00 (doze mil reais). Em seguida passou-se à abertura do envelope 02 
(habilitação) e após minuciosa análise da documentação, inclusive validação das 
Certidões online, constatou-se que a documentação apresentada estava em pleno 
acordo com o Edital, portanto, a empresa, RCD RAMOS CULTURA E 
DESENVOLVIMENTO LTDA - ME foi declarada habilitada. 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 o objeto do presente Pregão à 
empresa RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA - ME 
totalizando a presente licitação o valor global de R$12.000,00 (doze mil reais). 
Assim sendo, encaminha-se o presente ao Prefeito, autoridade competente, para 
que se proceda a 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. 
 


