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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 

 

Aos dezesseis dias do mês de abril 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 nº 1.979/2017, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 

008/2018, 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: SPORT STANCIA 

COMÉRCIO 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 

Ângelo Bertoni, nº 187, Bairro Centro, na cidade de Guaxupé/MG, telefone (35) 

3551-3321, sportstancia@hotmail.com e AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n. 18.905.288/0001-09, sediada 

na Avenida Afonso Pena, n. 952, sala 315, bairro Centro, na cidade de Belo 

Horizonte/MG, CEP: 30.130-906, neste ato representada por Waldizar Augusto 

Francisco Honorato, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 012.024.926-06 e 

RG nº MG – 10.289.758 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Sebastião 

Santana Filho, nº 312, Bairro Distrito Ipê, na cidade de Belo Horizonte/MG, 

telefone (31) 99388-7991, aquarela.licita@gmail.com. Dando início à Sessão, o 

Pregoeiro recebeu os representantes das licitantes participantes e, em seguida, 

procedeu o credenciamento dos licitantes SPORT STANCIA COMÉRCIO DE 

MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA e AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

EIRELI que foram consideradas credenciadas e aptas a participarem das 

próximas fases do pregão, tendo em vista o atendimento ao exigido no edital para 

credenciamento. As licitantes credenciadas comprovaram a qualidade de ME e 

EPP e poderão, nesta licitação, usufruírem 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 dos envelopes 02 referentes 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 licitante AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI que, 

embora tenha apresentado proposta escrita válida e uma mídia (CD), o conteúdo 

do mesmo não corresponde a proposta em formato digital. Nos termos dos itens 

16.2 e 16.7 do instrumento convocatório os quais prevê, respectivamente que: “as 

regras do presente certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
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disputa, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade 

e a segurança da contratação” e “não serão considerados motivos para 

desclassificação, simples omissões ou erros formais na proposta ou na 

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”  o Pregoeiro e Equipe de Apoio delibera-se por 

lançar a proposta no sistema informatizado tendo em vista que esta decisão não 

fere o direito dos demais licitantes, de terceiros e ainda amplia o número de 

licitantes/propostas válidas na sessão. A licitante SPORT STANCIA COMERCIO 

DE MATERIAIS ESPORTIVOS – LTDA apresentou proposta de preços para os 

itens 01, 03 e 08 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 nos itens 01 e 03 razão pela qual o pregoeiro desclassifica os 

itens 01 e 03 deste licitante. Já o item 08, representante da licitante manifestou-se 

no sentido da possibilidade de adequação da proposta ao teto máximo, razão pela 

qual, o pregoeiro, adequa-se o preço do item 08 ao teto máximo constante no 

Termo de Referência. Desta forma, classifica-se as propostas dos licitantes 

SPORT STANCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA e 

AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI exceto os itens 01 e 03 da 

licitante SPORT STANCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA que 

foi desclassificado nos termos citados acima. 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 

três 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 SPORT STANCIA 

COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA e AQUARELA COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EIRELI 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 SPORT STANCIA COMÉRCIO DE 

MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA e AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

EIRELI estavam em pleno acordo com o Edital, sendo, portanto, declaradas 

habilitadas. Com relação à qualificação econômica e financeira, a licitante 

AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI comprovou patrimônio líquido 

mínimo correspondente à 10% (dez por cento) do valor global estimado da 

contratação que foi aferido no Balanço Patrimonial nos termos do item 6.3.4.2.2 e 

16.14 e a licitante SPORT STANCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS 
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LTDA optou pela comprovação de capital social mínimo correspondente à 10% 

(dez por cento) do valor global estimado da contratação que foi aferido no 

Balanço Patrimonial nos termos do item 6.3.4.2.2. Nos termos do Art. 4º, XVIII da 

Lei 10.520/02, não houve manifestação sobre a intenção de recorrer da decisão 

isto porque, as licitantes SPORT STANCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS 

ESPORTIVOS LTDA e AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI se 

ausentaram da sessão antes que fosse lavrada esta ata, abdicando-se 

tacitamente1 do direito de interpor recurso. Desse modo o Pregoeiro adjudica o 

objeto do presente Pregão às empresas SPORT STANCIA COMÉRCIO DE 

MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA e AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

EIRELI totalizando a presente licitação o valor global de R$27.070,94 (vinte e 

sete mil, setenta reais e noventa e quatro). Por tudo isso, o resultado final é 

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

composto de três 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. 

                                                 
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 16/04/2018.  

 


