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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2016 
 
Aos vinte e um dias do mês de setembro 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 constituída pelo Sr. Prefeito Municipal, na forma do 
Decreto n. 1.769/2016, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
047/2016, cujo objeto visa o REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de 
Empresa Especializada para realização de publicações de atos oficiais e 
publicidades em atendimento a demanda do Município de Pimenta/MG. Mostrou 
interesse em participar do referido certame, enviando os envelopes via correios, 
nos termos do item 16.14, em tempo hábil para credenciamento a seguinte 
empresa: ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica inscrita 
no CNPJ sob o nº 18.553.210/0001-72, com sede administrativa na Rua Synval 
Ladeira, nº 100, bairro Cachoerinha, na cidade de Contagem/MG, CEP 31.150-
050, representada por Regina Isabel Chistina Gomes Oliveira Rocha, pessoa 
física inscrita no CPF sob o nº 085.727.466-09 e RG nº MG- 14.851.631 PC/MG. 
Já as empresas: W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP, pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ sob o nº 01.527.405/0001-45, com sede administrativa na Avenida Augusto 
de Lima, nº 233, Conj. 1.208, bairro Centro, na cidade de Belo Horizonte/MG, 
CEP 30.190-000, neste ato representada por Rafael Adimar da Cruz pessoa física 
inscrita no CPF sob o nº 013.512.436-08.e RG nº MG-11.124.676.SSP/MG, 
telefone (31)3226-9264, inscrita no CPF sob o nº 780.299.376-87 e RG nº MG-
36.76.49.38 SSP/SP (37) 99909-5114, EMPRESA JORNALÍSTICA DE PIMENTA 
LTDA – ME , pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº07.574.150/0001-58, com 
sede administrativa na Avenida JK, nº 395 A, bairro Centro, na cidade de 
Pimenta/MG, CEP 35.585-000, neste ato representada por NANCI PESSOA, 
pessoa física inscrita no CPF sob o nº 250.753.128-29 e RG nº MG-
128.915.043.SSP/MG, telefone (37)99938-9490 e SISTEMA DE RÁDIO 
DIFUSORA DE PIUMHI LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
04.473.292/0001-30, com sede administrativa na Rua Grijalva Soares Terra , nº 
220., bairro Centro, na cidade de Piumhi/MG, CEP 37.925-000, neste ato 
representada por Edgar Rodrigues Gonçalves, pessoa física inscrita no CPF sob 
o nº 042.454.606-01 e RG nº MG- 9.130.219SSP/MG,(37) 99986-9797, 
apresentaram-se na sessão na data e o horário definido. A licitante SEMPRE 
EDITORA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 26.198.515/0004-84, 
com sede administrativa na Avenida Babita Camargos, nº 1.645, bairro Cidade 
Industrial, na cidade de Contagem/MG, CEP 32.210-180, representada por 
Walmir Antônio do Prado, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 010.977.568-66 
e RG nº MG- 10.157.828 SSP/MG protocolou os envelopes junto ao Setor de 
Licitações no dia anterior não enviando representante na sessão de lances. 
Dando início à Sessão, foi aberto no primeiro momento o envelope da licitante 
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI recebido pelos correios em 
19/09/2016. Atesta que no referido envelope constavam três envelopes menores 
denominados: Envelope 01 – Credenciamento, Envelope 02 – Proposta Comercial 
e Envelope 03 – Habilitação os quais foram protocolados. Também foram 
protocolizados os envelopes de credenciamento das licitantes: W&M 
PUBLICIDADE LTDA – EPP, EMPRESA JORNALÍSTICA DE PIMENTA LTDA – 
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ME, SISTEMA DE RÁDIO DIFUSORA DE PIUMHI LTDA. Nesta fase, as 
licitantes W&M PUBLICIDADE LTDA – EPP, ZURIEL PUBLICIDADE E 
SERVIÇOS EIRELI e SISTEMA DE RÁDIO DIFUSORA DE PIUMHI LTDA, 
comprovaram a qualidade de ME/EPP e poderão, nesta licitação usufruir do 
tratamento favorecido e diferenciado previsto na lei Complementar 123/2006. 
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. Desse modo, consideram-se as propostas de 
todos os licitantes válidas nos termos do edital. 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 02 (duas) 
páginas que fará 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: W&M PUBLICIDADE 
LTDA – EPP, EMPRESA JORNALÍSTICA DE PIMENTA LTDA – ME, SISTEMA 
DE RÁDIO DIFUSORA DE PIUMHI LTDA e SEMPRE EDITORA LTDA 
declaradas previamente vencedora do certame. 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 W&M PUBLICIDADE LTDA – EPP, EMPRESA 
JORNALÍSTICA DE PIMENTA LTDA – ME, SISTEMA DE RÁDIO DIFUSORA 
DE PIUMHI LTDA e SEMPRE EDITORA LTDA estavam em pleno acordo com o 
Edital, portanto, as mesmas foram declaradas habilitadas. Contudo, a presente 
licitação totalizou o valor de R$39.150,00 (trinta e nove mil, cento e cinquenta 
reais). Delibera-se por deixar à disposição, o envelope 03 (habilitação) da licitante 
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI devidamente lacrado, tendo em 
vista que esta licitante não logrou vencedora de nenhum dos itens da licitação. 
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 aos licitantes: W&M PUBLICIDADE LTDA – EPP, EMPRESA 
JORNALÍSTICA DE PIMENTA LTDA – ME, SISTEMA DE RÁDIO DIFUSORA 
DE PIUMHI LTDA e SEMPRE EDITORA LTDA. Registra-se nesta ata que na 
descrição do produto referente ao item 01 (Publicação no Jornal "O Tempo") no 
Anexo X está equivocada a descrição de que o mesmo é jornal de circulação no 
estado e esta municipalidade considera as publicações realizadas neste veículo 
como publicação local, sendo que este equívoco apenas na descrição do item no 
Anexo X, não causa nenhum prejuízo à Administração, aos licitantes e a terceiros, 
bem como, respeita os princípios aplicados à Administração.   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. 


