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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017 

 

Aos dois dias do mês de Agosto 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 Decreto nº 1.830/2017, para o ato da Sessão do PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 033/2017, cujo objeto visa a Aquisição de Gêneros 

Alimentícios para uso na Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino do 

Município de Pimenta/MG. Mostraram interesse em participar do referido 

certame, apresentando-se para credenciamento no horário indicado as seguintes 

empresas: 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, ISRAEL E ISRAEL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 

23.407.794/0001-08, sediada a Rua Padre Domingos, nº 117, Bairro Cerrado – 

Bambuí/MG. CEP: 38.900-000, neste ato representado por Witharlles Antônio 

Martins, pessoa física inscrita no CPF sob nº 127.042.576-55 – RG MG-

16.540.818 SSP/MG, residente e domiciliado a Rua Olímpio José Chaves, nº 87, 

Bairro Candola – Bambuí/MG, telefone: (37) 3431-1209; 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 

Douglas Modesto Souza, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 130.714.866-26 

e RG nº MG 19.374.609 SSP/MG, residente e domiciliado na Avenida Abílio 
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Machado, nº 941, Bairro Sagrado Coração de Jesus, município de Formiga/MG, 

telefone: (37) 3321-4238.Dando início à Sessão, o Pregoeiro recebeu os 

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

(Credenciamento), credenciando-os. Nesta fase, os licitantes DENIS ALVES DE 

MELO-ME, ANTÔNIO ASSIS DO NASCIMENTO-ME E AÇOUGUE E 

MERCEARIA ANDORINHA LTDA-ME, comprovaram a qualidade de ME/EPP e 

usufruirão, nesta licitação, dos benefícios da Lei Complementar 123/06. 

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. 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 farão 

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: ANTÔNIO ASSIS DO NASCIMENTO-ME, DENIS 

ALVES DE MELO-ME, ISRAEL E ISRAEL LTDA E  AÇOUGUE E MERCEARIA 

ANDORINHA LTDA-ME, 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 pela empresa ANTÔNIO ASSIS DO 

NASCIMENTO-ME, DENIS ALVES DE MELO-ME E ISRAEL E ISRAEL LTDA, 

estavam em pleno acordo com o Edital, portanto, a mesma foram declaradas 

habilitadas.  A licitante AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA-ME 

deixou de apresentar os documentos exigidos no item 6.2.4, alíneas “b” à “f” 

deixando de cumprir exigência editalícia e foi por estes motivos, declarada 

inabilitada.  Nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, não houve 

manifestação sobre a intenção de recorrer da decisão. Considerando a 

inabilitação da licitante AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA-ME a 
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qual havia sido declarada previamente vencedora dos itens 06, 08 e 24, convoca-

se o (s) segundo (s) colocado que no caso de todos os itens é o licitante DENIS 

ALVES DE MELO-ME. Ato continuo e, considerando o que dispõe o Art. XVI da 

Lei 10.520/02 passa-se à negociação direta com o (s) licitante(s) classificados em 

segundo colocado para redução do valor. Após esta etapa os menores preços 

apresentados foram conforme relatório anexo, denominado “Mapa de Apuração 

de Vencedores”, composto de quatro páginas que faz 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 

preço unitários e totais, definido para esta licitação, sendo as licitantes ANTÔNIO 

ASSIS DO NASCIMENTO-ME, DENIS ALVES DE MELO-ME E ISRAEL E 

ISRAEL LTDA declarada vencedora do certame. Desse modo o Pregoeiro 

adjudica o objeto do presente Pregão às empresas ANTÔNIO ASSIS DO 

NASCIMENTO-ME (item 23), DENIS ALVES DE MELO-ME (item 01, 02, 05, 06, 

08, 09, 10, 13, 14, 16, 24, 25, 28, 29 e 30) E ISRAEL E ISRAEL LTDA (item 03, 

04, 07, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 e 31). Contudo, a presente 

licitação totalizou o valor de R$81.582,25 (oitenta e um mil, quinhentos e 

oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Registra-se também nesta ata 

que o representante da licitante ANTÔNIO ASSIS DO NASCIMENTO-ME se 

ausentou da sessão, considerando entendimento de que a presença na sessão é 

facultativa1, antes que fosse analisada a documentação e lavrada esta ata não 

sendo possível a assinatura do representante em toda a documentação. 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. 

 

 

                                                 
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 02/08/2017.  


