
MUNICÍPIO DE PIMENTA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ N.º: 16.725.962/0001-48 

Email: licitapta@gmail.com 

 

 

 
Avenida JK, nº 396 - Pabx: (37) 3324-1057 – CEP: 35.585-000 – Pimenta – MG 

 

ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 

 

Aos vinte e dois dias do mês de junho 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 022/2018, 

cujo objeto visa o REGISTRO DE PREÇOS para Futura e Eventual Prestação 

de Serviços de Castração de cães e gatos de acordo com T.C.P.  Firmado 

entre MPMG e Município de Pimenta, para atender a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento de Pimenta-MG. Mostraram interesse em participar do referido 

certame os seguintes licitantes (empresas/pessoa física): PHILLIP BRUNO 

RODRIGUES DE MORAIS - EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o 

nº18.605.333/0001-00, com sede administrativa na Rua Joaquim Murtinho nº332 

A, Bairro Centro, Arcos/MG – CEP: 35.588-000, neste ato representado por 

Phillip Bruno Rodrigues de Morais, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 

064.427.036-57 e RG nº MG-12.690.680 SSP/MG embora apresente nos autos 

procuração outorgando poderes para Laís Paim Pamplona de Morais, pessoa 

física inscrita no CPF sob o nº 075.555.906-11 e RG nº MG-14.735.512 SSP/MG 

ambos estavam presentes na sessão porém, representou a licitante manifestando 

na sessão, apenas Phillip Bruno Rodrigues de Morais telefone: (37) 3351-5341, 

(37) 99902-4531 e email laispaimpamplona@yahoo.com.br; MENESES VITAL 

LTDA - ME, pessoa física inscrita no CNPJ sob o nº09.611.652/0001-37, com 

sede administrativa na Avenida Abílio Machado nº 82, Bairro Sagrado Coração de 

Jesus, Formiga/MG – CEP: 35570-000, neste ato representado por Ricardo Vitor 

de Sousa, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 052.558.196-03 e RG nº MG-

11.909.870 SSP/MG; telefone: (37) 99962-2138, (37) 3321-2138 e email 

sfranciscovet@yahoo.com.br e ISMAEL BORGES DE OLIVEIRA, pessoa Física 

inscrita no CPF sob o nº036.0113.766-01, residente e domiciliado na Rua 

Ipanema nº 408, apt 401, Bairro Ipiranga, Divinópolis/MG – CEP: 35.502-043, e 

RG nº MG-1.925.363 SSP/MG, telefone: (37) 98804-5636 e email 
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ismaelveterinario@gmail.com. Dando início à Sessão, o Pregoeiro recebeu os 

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

(Credenciamento), credenciando-os. Nesta fase, todas as licitantes MENESES 

VITAL LTDA – ME e PHILLIP BRUNO RODRIGUES DE MORAIS - EIRELI 

comprovaram a qualidade de ME/EPP e usufruirão, nesta licitação, dos benefícios 

da 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 referente às Propostas Comerciais. Após análise 

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

razão pela qual o pregoeiro classifica as propostas de todos os licitantes. 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 01 (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 o critério de seleção 

da proposta mais vantajosa para a Administração, o menor preço – por lote a 

licitante PHILLIP BRUNO RODRIGUES DE MORAIS - EIRELI foi declarada 

previamente vencedora do certame. Em seguida passou-se à abertura do 

envelope 02 (habilitação) e após minuciosa análise da documentação, inclusive 

validação das Certidões online, constatou-se que a documentação apresentada 

pela empresa licitante PHILLIP BRUNO RODRIGUES DE MORAIS – EIRELI 

estava em pleno acordo com o Edital, exceto quanto à CND Federal que estava 

com data de validade expirada. A licitante PHILLIP BRUNO RODRIGUES DE 

MORAIS – EIRELI a qual apresentou CND federal vencida e, como possui 

qualidade de ME será lhe concedido o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para 

apresentação de nova certidão válida nos termos da LC 123/06. Com relação à 

qualificação econômica e financeira, a licitante comprovou possuir capital social 

mínimo de 10% nos termos dos itens 6.2.4.2.1. Nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 

10.520/02, não houve manifestação sobre a intenção de recorrer da decisão. 
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Desse modo o Pregoeiro adjudica o objeto do presente Pregão à empresa 

PHILLIP BRUNO RODRIGUES DE MORAIS – EIRELI totalizando a presente 

licitação o valor de R$39.160,00 (trinta e nove mil, cento e sessenta reais). Tento 

em vista que o tipo de apuração é “o menor preço – por lote” ao licitante será 

concedido o prazo de até dois dias para recebimento da proposta 

detalhada/ajustada por item, no entanto, dada a urgência na prestação dos 

serviços, o Pregoeiro, visando agilizar o procedimento, informou ao licitante 

vencedor sobre o cronograma que o município precisa cumprir no T.C.P firmado 

com o MP, solicitando-o que apresente a proposta ajustada no menor tempo 

possível, embora tenha ele o direito de usar o prazo total concedido, tanto para a 

apresentação da proposta ajustada quanto para a apresentação de nova certidão 

válida. Em se tratando de licitação na modalidade Pregão, sendo sanadas 

apresentada a nova certidão e a proposta ajustada, o procedimento licitatório 

poderá ser imediatamente homologado e no mesmo dia poderá ser formalizada a 

Ata de Registro de Preços nos termos do edital. 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. 

 


