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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 

 

Aos Vinte e Dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, 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 nº 1.830/2017, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 

009/2017, cujo objeto visa a Aquisição de Materiais Esportivos para uso da 

Secretaria Municipal Esporte, Lazer, Cultura e Turismo de Pimenta/MG. 

Mostraram interesse em participar do referido certame, apresentando-se para 

credenciamento no horário indicado as seguintes empresas: COMERCIAL 

MASSENSINI EIRELI-ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n. 

10.388.198/0001-86, sediada na Rua Juiz de Fora, n. 229, bairro Barro Preto, na 

cidade de Belo Horizonte/MG, CEP 30.180-060 que, nos termos do item 16.14 do 

edital enviou os envelopes por correio em tempo hábil e não enviou representante 

para participação presencial no certame, portanto está impedida de apresentar 

lance verbal no certame; RCA COMERCIAL LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita 

no CNPJ sob o n. 11.263.197/0001-78, sediada na Rua Vereador Sérgio Barbosa, 

n. 225, bairro Córrego da Ilha, na cidade de Sabará/MG, CEP 34.525.070, neste 

ato representada por Cristian Augusto da Silva, pessoa física inscrita no CPF 

sob o nº 051.825.266-36 e RG nº MG-12.551.855 SSP/MG, residente e 

domiciliado na Rua Vereador Sérgio Barbosa, nº 95, Bairro Córrego da Ilha, na 

cidade de Sabará/MG, telefone (31) 3674-7054, rcacomercial@yahoo.com.br; SR 

REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI-ME, 

pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n. 19.448.062/0001-99, sediada na Rua 

Maestro Porfírio Tavares, n. 441, bairro Cambará, na cidade de São Roque/SP, 

CEP 18.133-410, neste ato representada por Neymar Gomes da Silva, pessoa 

física inscrita no CPF sob o nº 294.118.258-69 e RG nº MG-28.935.952-1. 

SSP/SP, residente e domiciliado na Rua  Querino Capuzzo, nº 61, Bairro Centro, 

na cidade de São Roque/SP, telefone (11)4719-6690, 

srrepresentacomercio@gmail.com; INDÚSTRIA DE BOLAS TITÃ EIRELI - EPP, 

pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n. 17.952.607/0001-74, sediada na Rua 

Alexina Pinto, n. 283 A, bairro Bela Vista, na cidade de São João Del Rei/MG, 
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CEP 36.301-034, neste ato representada por Rogério Wagner Rodrigues, 

pessoa física inscrita no CPF sob o nº 456.971.166-91 e RG nº M-2.886.260 

SSP/MG, residente e domiciliado na Rua das Nações, nº 27, Bairro Nações 

Unidas, na cidade de Sabará/MG, telefone (32)3371- 7254, 

bolastitan@bolastitan.com.br; RCM Ramos Lombardi, pessoa jurídica inscrita no 

CNPJ sob o n. 68.352.350/0001-50, sediada na Rua Professora Célia Roncatti 

Diniz, n. 365, bairro Jardim Maracanã, na cidade de São José do Rio Preto/SP, 

CEP 15.092-060, neste ato representada por Gustavo da Silva Dosualdo, 

pessoa física inscrita no CPF sob o nº 368.741.558-90 e RG nº MG-43.971.401-1 

SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Professora Sônia Buissa, nº 170, Bairro 

Jardim Maracanã, na cidade de São José do Rio Preto/SP, telefone (017) 3212-

1331; rcmlombardi@terra.com.br, SPORT STANCIA COMERCIO DE 

MATERIAIS ESPORTIVOS - LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n. 

07.393.559/0001-78, sediada na Avenida Conde Ribeiro do Vale, n. 480, bairro 

Centro, na cidade de Guaxupé/MG, CEP 37.800-000, neste ato representada por 

Marcelo dos Santos, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 026.918.596-81 e 

RG nº M-8.742.831 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Angelo Bertoni, 

nº187, Bairro Centro, na cidade de Guaxupé/MG, telefone (35) 3551-3321, 

Sportstancia@hotmail.com.; EJM COMERCIO DE ESPORTE LTDA - ME , 

pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n. 18.864.858/0001-60, sediada na Rua 

Antonio da Silva Esparrinha, n. 477, bairro Centro, na cidade de Cajamar/SP, 

CEP 07750-765, neste ato representada por Aparecido Veiga Marques, pessoa 

física inscrita no CPF sob o nº 689.067.575-49 e RG nº MG-22.855.279-5 

SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Quirino dos Santos, nº 374, Bairro Barra 

Funda, na cidade de São Paulo/SP, telefone (011) 3392-1927, 

ester.veiga@uol.com.br. Dando início à Sessão, o Pregoeiro recebeu os 

representantes das licitantes participantes e, em seguida, solicitou o envelope 01 

(Credenciamento). Ato contínuo, o pregoeiro procedeu à abertura dos envelopes 

contendo os documentos de credenciamento.  Após análise da documentação 

apresentada para credenciamento os licitantes COMERCIAL MASSENSINI 

EIRELI, RCA COMERCIAL LTDA – ME, SR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO 

DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI-ME, INDUSTRIA DE BOLAS TITÃ 
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EIRELI – EPP, RCM RAMOS LOMBARDI, SPORT STANCIA COMERCIO DE 

MATERIAIS ESPORTIVOS – LTDA, EJM COMERCIO DE ESPORTE LTDA - ME  

foram consideradas credenciadas e aptas a participar das próximas fases do 

pregão, tendo em vista o atendimento ao exigido no edital para credenciamento. 

Todas as licitantes credenciadas comprovaram a qualidade de ME ou EPP e 

poderão, nesta licitação, usufruir do tratamento favorecido e diferenciado previsto 

na Lei Complementar 123/06. Terminado o credenciamento foram recebidos os 

envelopes 02 (proposta comercial) e 03 (habilitação). Em seguida passou-se à 

abertura do envelope 02 referente às Propostas Comerciais. Após análise 

verificou-se que as propostas escritas atenderam todas as exigências do edital, 

inclusive quanto à apresentação da proposta em formato digital, exceto a 

proposta escrita da licitante EJM COMERCIO DE ESPORTE LTDA – ME, SPORT 

STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS – LTDA e  SR 

REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI-ME 

por não apresentarem proposta em formato digital e pelos fatos a seguir expostos: 

A licitante SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS – LTDA 

apresentou proposta de preços para os itens 15, 16 e 22 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 estes itens deste licitante. A licitante COMERCIAL 

MASSENSINI EIRELI-ME apresentou proposta de preços para os itens 15 e 16 

acima do teto e esta, tendo enviado os envelopes via correios não credenciou 

nenhum representante na sessão, razão pela qual o pregoeiro desclassifica estes 

itens deste licitante. A licitante EJM COMERCIO DE ESPORTE LTDA – ME, 

apresentou o valor total da proposta de R$83.667,31 (oitenta e três mil seiscentos 

e sessenta e sete reais e trinta e um centavos) e após o lançamento da proposta 

verificou-se que a valor total correto é de R$88.666,37 (oitenta e oito mil 

seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), sendo que lhe foi 

indagado sobre eventual equívoco quando à soma da proposta. O representante 

da licitante confirmou ser apenas um equívoco de digitação. Nos termos do edital 

“não serão considerados motivos para desclassificação, simples omissões ou 
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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” razão pela qual classifica a 

proposta deste licitante. 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 seis 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 licitantes COMERCIAL MASSENSINI EIRELI, RCA 

COMERCIAL LTDA – ME, SR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE 

MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI-ME,  INDUSTRIA DE BOLAS TITÃ EIRELI – 

EPP, RCM RAMOS  LOMBARDI,  SPORT STANCIA COMERCIO DE 

MATERIAIS ESPORTIVOS – LTDA, EJM COMERCIO DE ESPORTE 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 empresas COMERCIAL MASSENSINI EIRELI, RCA 

COMERCIAL LTDA – ME, SR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE 

MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI-ME,  INDUSTRIA DE BOLAS TITÃ EIRELI – 

EPP, RCM RAMOS  LOMBARDI,  SPORT STANCIA COMERCIO DE 

MATERIAIS ESPORTIVOS – LTDA estavam em pleno acordo com o Edital, 

sendo portanto, declaradas habilitadas. Para a licitante  EJM COMERCIO DE 

ESPORTE LTDA – ME, considerando o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório que, em se tratando de regras constantes no instrumento 

convocatório, deve haver vinculação a elas tanto pelo Pregoeiro quanto pelos 

licitantes conforme estabelece os artigos 3º e 41 da Lei nº 8.666/1993, verbis: 

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 

da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada 

em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
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impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo 

e dos que lhes são correlatos” e ”Art. 41.  A Administração não pode descumprir 

as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. Este 

pregoeiro, delibera-se por inabilitar a licitante EJM COMERCIO DE ESPORTE 

LTDA - ME tendo em vista que a mesma deixou de apresentar contrato social e 

declaração de fatos que impeditivos da habilitação junto à documentação de 

habilitação (envelope 03). O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 

trata-se, na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só 

futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o descumprimento 

de diversos outros princípios atinentes ao certame. O edital é enfático ao exigir no 

item 6.2.1, “a” e 6.2.2, “f” o contrato social e a declaração, respectivamente, razão 

pela qual todos os licitantes deveriam apresentá-los na forma do edital. 

Considerando o que dispõe o Art. 4º, XVI da Lei 10.520/02, convoca-se o 

segundo colocado que, no caso do item 15 é a licitante SR REPRESENTAÇÕES 

E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI-ME e para o item 21 é a 

licitante RCM RAMOS LOMBARDI. Para o item 15, não foi possível negociar com 

o 2º colocado, licitante SR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS 

ESPORTIVOS EIRELI-ME tendo em vista que o representante desta ausentou-se  

da sessão de licitação antes do término da mesma, portanto, será mantido seu 

último lance apresentado na sessão. Já a licitante RCM RAMOS LOMBARDI, 

mesmo com a insistência do pregoeiro, manteve o valor do seu último lance 

apresentado na sessão. Registra-se que os representantes das licitantes SR 

REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI-ME 

e SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS – LTDA 

ausentaram-se da sessão de licitação após a abertura dos envelopes de 

habilitação e o representante da licitante EJM COMERCIO DE ESPORTE LTDA – 

ME ausentou-se da sessão tão logo tenha sido lhe comunicado a sua inabilitação 

e as razões da inabilitação abdicando-se tacitamente1 do direito de interpor 

recurso. Desse modo o Pregoeiro adjudica o objeto do presente Pregão às 

                                                 
1
 TCE. “A presença dos licitantes à sessão do pregão presencial é facultativa?” Disponível em: 

<http://www.tce.mg.gov.br/alei8666eotcemg/PDF/Perguntas%20Pregao%20OK.pdf>. Acesso em 22/02/2017.  
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empresas COMERCIAL MASSENSINI EIRELI, RCA COMERCIAL LTDA – ME, 

SR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI-

ME, INDUSTRIA DE BOLAS TITÃ EIRELI – EPP, RCM RAMOS  LOMBARDI,  

SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS – LTDA 

totalizando a presente licitação o valor global de R$48.960,00 (quarenta e oito 

mil novecentos e sessenta reais). Por tudo isso, o resultado final é conforme 

relatório anexo, denominado “Mapa de Apuração de Vencedores”, composto de 

seis páginas que fazem parte integrante desta ata. Em seguida encaminha-se o 

presente á Procuradoria Municipal, para nos termos do Art. 38, VI e Paragrafo 

Único da Lei 8.666/93 possa emitir 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. 


