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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2018 

 

Aos quatorze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezoito, às treze 

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 052/2018, 

cujo objeto visa o Aquisição de Caibros, Pranchas e Vigas de Eucalipto para 

Atender a Demanda da Secretaria da Área Operacional e Transportes do 

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

certame as seguintes empresas: AMÉLIA FAGUNDES SILVA, pessoa jurídica 

inscrita no CNPJ sob o nº19.503.977/0001-50, sediada na Rua Quinca Adolfo, nº. 

317, bairro Santa Rita, na cidade de Pimenta/MG, CEP 35.595-000, neste ato 

representada por Douglas Adão Silva, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 

949.775.0006-44 e RG nº M-6.672.846. SSP/MG, residente e domiciliado na Rua 

Quinca Adolfo, nº 317, Bairro Santa Rita, na cidade de Pimenta-MG, telefone (37) 

99989-3035 / (37) 99989-1979 e endereço eletrônico 

madeireiranovazelandia@gmail.com e CASA 500 MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o 

nº86.573.904/0001-21, sediada na Rua Novo Horizonte, nº. 500, bairro Jardim 

Esplanada , na cidade de Arcos/MG, CEP 35588-000, neste ato representada por 

Afrânio Geraldo de Oliveira, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 720.775.906-

10 e RG nº MG-6.611.381 SSP/MG, residente e domiciliado na Avenida José de 

Souza Borges Junior, nº 1036, Bairro Castelo, na cidade de Arcos-MG, telefone 

(37) 3351-3043 / 3351-3234 / 37 – 99874-1113 e endereço eletrônico 

esteioarcos@yahoo.com.br. Dando início à sessão, o Pregoeiro recebeu os 

representantes das licitantes participantes e, em seguida, solicitou os envelopes 

01 (Credenciamento), credenciando-os. As licitantes CASA 500 MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA e AMÉLIA FAGUNDES SILVA  comprovaram a qualidade 

de ME/EPP/MEI e usufruirão, nesta licitação dos benefícios da Lei Complementar 

123/06. Terminado o credenciamento foram recebidos os envelopes 02 (Proposta 

Comercial) e 03 (Habilitação). Na oportunidade foi comprovada a inviolabilidade 

dos envelopes pelos licitantes, pregoeiro e equipe de apoio. O Pregoeiro informou 

aos representantes presentes, os procedimentos a serem adotados durante a 

sessão pública do Pregão e ressaltou que a ausência de qualquer deles quanto a 

lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicará na preclusão do direito ao 

recurso e na submissão ao disposto na ata. Em seguida passou-se à abertura do 

envelope 02 referente às Propostas Comerciais. Após a análise verificou-se que 

as propostas escritas atenderam às exigências do edital. Ato contínuo iniciou-se a 

etapa de lances verbais. Após esta etapa os menores preços apresentados foram 

conforme relatório anexo, denominado “Fornecedores Vencedores” composto de 

01 (uma) página que fazem parte integrante desta ata. Em análise do último preço 
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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 esta abaixo do teto máximo de preço unitários e 

totais, definido para esta licitação, sendo as licitantes CASA 500 MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA e AMÉLIA FAGUNDES SILVA 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 

licitantes estavam em acordo com as exigências do edital e foram declaradas 

habilitadas e vencedoras do certame. Com relação à qualificação econômica e 

financeira constatou-se o que segue: AMÉLIA FAGUNDES SILVA optou por 

comprovar o capital social nos termos do item 6.2.4.2.1 e 16.12 do edital. Nos 

termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, não houve manifestação sobre a 

intenção de recorrer da decisão. O pregoeiro delibera-se por adjudicar o objeto da 

licitação a licitante AMÉLIA FAGUNDES SILVA de acordo com o relatório 

denominado “Fornecedores Vencedores” composto de 01 (uma) página que faz 

parte integrante desta ata, tendo em vista que se habilitaram. Registra-se que o 

representante da Licitante CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA se 

ausentou-se antes do término da lavratura desta ata, justificando-se assim a 

ausência de sua assinatura em alguns documentos. Delibera-se por devolver o 

envelope 03 (habilitação) da licitante CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA devidamente lacrado tendo em vista que esta não se logrou vencedora no 

certame. da seção Contudo, a presente licitação totalizou o valor global de 

R$50.900,00 (Cinquenta mil e novecentos reais). Por tudo isso, o resultado final 

é conforme relatório anexo, denominado “Resultado da Apuração” composto de 

uma página que fazem parte integrante desta ata. Em seguida encaminha-se o 

presente à Procuradoria Municipal para nos termos do Art. 38, VI e Parágrafo 

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.    


