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ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 
 
Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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. 
1.979/2018, para o ato da Sessão do Pregão Presencial Nº 005/2018, cujo objeto visa 
a Contratação de Empresas Especializadas para Fornecimento de serviços de 
Brigadista e apoio de Segurança para as Festividades Carnavalescas 2018 no 
Município de Pimenta/MG. Mostrou interesse em participar do referido certame, 
apresentando-se para credenciamento no horário indicado as seguintes empresas: 
LS EVENTOS LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
10.594.373/0001-91, com sede administrativa na Rua João Raimundo n. 32-A, Bairro 
Alto das Mangabeiras, na cidade de Arcos/MG, CEP 35.588-000, neste ato 
representada pela sócia procuradora, Karen Karoline da Silva, brasileira, solteira, 
maior, empresária, portadora da Identidade n° 37.686.287-7 SSP/MG e CPF n° 
094.456.196-92, residente e domiciliada na Rua Efraim Procópio, n° 95, Bairro São 
José, Município de Arcos/MG, CEP 35.588-000, fone (37) 99948-2005; DELVANIA 
MARIA ARANTES SILVA 09352819675, inscrita no CNPJ sob nº 28.894.463/0001-
63, com sede à Rua Emidio Paula Arantes, nº 350, Bairro: Emidinho, na cidade de 
Pains/MG, CEP:35.582-000, neste ato representado por seu procurador Paulo Cesar 
da Silva, brasileiro, casado, segurança, portador da identidade nº MG-16.661.044 
SSP/MG e CPF: 093.528.196-75, residente a Rua Emidinho Paula Arantes, nº 350, 
Bairro Emidinho, na cidade de Pains/MG e RONILSON MANOEL DA SILVEIRA 
06175071638, inscrito no CNPJ sob nº 19.508.504/0001-45, com sede a Rua Raul 
Laudares, nº 310 – Bairro Prainha, na cidade de Pimenta/MG, CEP:35.585-000, neste 
ato representado por Ronilson Manoel da Silveira, brasileiro, casado, empresário, 
portador da identidade nº 13.484.217 SSP/MG e CPF: 061.750.716-38, residente  
Rua Raul Laudares, nº 310 – Bairro Prainha, na cidade de Pimenta/MG, CEP:35.585-
000. Dando início à Sessão, o Pregoeiro recebeu o envelope 01 (Credenciamento), 
credenciando os licitantes. Nesta fase todos os licitantes comprovaram a qualidade 
de ME/EPP/MEI e usufruirão, nesta sessão, dos benefícios da LC 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 atenderam a todas 
as exigências do edital, inclusive quanto ao teto máximo de preços e foram 
classificadas. Ademais, 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 uma página 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 preços unitários e totais, definido para esta licitação, sendo as licitantes 
LS EVENTOS LTDA – ME e DELVANIA MARIA ARANTES SILVA 09352819675 
declaradas previamente vencedoras 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 licitante LS EVENTOS LTDA – ME estava em pleno acordo com o Edital, 
portanto e esta licitante foi declarada habilitada. Com relação à qualificação 
econômica e financeira esta licitante optou por comprovação a boa qualificação 
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econômica e financeira nos termos do item 6.2.4.5 do edital. A licitante DELVANIA 
MARIA ARANTES SILVA 09352819675 apresentou toda a documentação exigida no 
edital, no entanto, optou pela comprovação de capital mínimo correspondente à 10% 
(dez por cento) do valor global estimado da contratação que será aferido com a 
análise do contrato social e alterações, ou documento equivalente no entanto, o 
“Certificado da Condição de Microempreendedor Individual”  apresentado 
demonstra Capital social no valor de R$1.500,00 o que não alcança o valor de 10% 
do valor estimado que é de R$16.159,72. Por orientação verbal do procurador 
jurídico, Sr. Cleiton Júlio da Cunha, que chamado à analisar os termos do edital e os 
dispositivos da Lei 8.666/93, Art. 31, § 2º e § 3º, orientou o Pregoeiro que neste ponto 
o licitante não havia atendido o exigido no edital e na lei. Por este motivo declara-se a 
licitante DELVANIA MARIA ARANTES SILVA 09352819675, inabilitada. 
Considerando que, esta pendência não se refere á documentos da regularidade fiscal 
não poderá ser concedido o prazo de 05 (cinco) dias para regularização da 
documentação nos termos da LC 123/06 c/c 147/14. Nos termos do Art. 4º, XVIII da 
Lei 10.520/02, o representante da licitante manifesta a intenção de recorrer da 
decisão, porquanto, o mesmo alega que, tendo ele apresentando proposta para a 
apenas um item deveria comprovar 10% de capital social somente sobre aquele item. 
Considerando a inabilitação da licitante DELVANIA MARIA ARANTES SILVA 
09352819675, nos termos do art. 4º, XVI e XVII da Lei 10.520/2002 o licitante 
classificado em segundo lugar foi convocado e a com ele o pregoeiro negociou para 
que fosse obtido preço melhor. Com a insistência do pregoeiro, o licitante reduziu o 
preço em relação ao seu último lance apesentado na sessão igualando o seu último 
lance ao lance do licitante anteriormente vencedor, qual seja: item 01 – valor R$ 
R$87,00. Após esta etapa os menores preços apresentados foram conforme relatório 
anexo, denominado “Mapa de Apuração de Vencedores”, composto de uma página 
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 preços unitários e totais, definido para esta licitação, 
sendo a licitante LS EVENTOS LTDA – ME declarada vencedora do certame. 
Considerando que a licitante LS EVENTOS LTDA – ME já estava habilitada, e 
considerando a manifestação do interesse recursal, o pregoeiro delibera-se por não 
adjudicar o objeto da licitação ao licitante LS EVENTOS LTDA – ME neste momento 
abrindo desde logo o prazo recursal. Os licitantes foram devidamente orientados 
sobre a fase, os prazos de recursos e as contrarrazões recursais. Contudo a presente 
licitação totalizou o valor de R$11.420,00. Ato contínuo, o processo será 
encaminhado à Procuradoria Municipal, para, nos termos do Art. 38, Parágrafo 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. 
 


