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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 

 

Aos Seis dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte, às oito horas, na sala 

de licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio 

devidamente constituída pelo Sr. Prefeito Municipal, na forma do Decreto nº 2.346/2020, 

para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020, cujo objeto visa o 

Registro de Preços para Futura e Eventual  Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso 

na Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Pimenta/MG. Mostrou 

interesse em participar protocolando os envelopes no setor de licitações às 07:40 horas 

deste dia a seguinte licitante: ANDORINHA ALIMENTOS LTDA,  pessoa jurídica inscrita 

no CNPJ sob nº 68.513.084/0001-09, sediada à Rodovia MG 050, após Trevão s/n, Zona 

Rural do Município de Formiga/MG. Também apresentaram-se para credenciamento no 

local e horário indicado para o referido certame as seguintes empresas: ANTÔNIO 

ASSIS DO NASCIMENTO-ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 

86367562/0001-93, sediada na Avenida Jair Leite, nº 326 A, 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 Leite, nº 326A, Bairro Centro, município de Pimenta/MG, 

Telefone (37) 99844-3322, (37) 3324-1182; GUSTAVO MARCO VIEIRA DA COSTA, 

pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 10.665.626/0001-70, sediada na Rua Olinto 

Fonseca nº 1075, Bairro Centro, na cidade de Pimenta/MG, neste ato representado por 

Luana Cristina de Souza, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 006.933.791-89 e RG 

nº 2.273.668, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora do Livramento, nº 183, 

Bairro Santo Antônio, na cidade de Pimenta/MG, (37) 99935-7454, (37) 3324-1471, 

superbigboi@gmail.com, MERCEARIA MARCOPAN LTDA, pessoa jurídica inscrita no 

CNPJ sob o nº 02.281.025/0001-36, sediada á Rua Dom Pedro II, nº1176,  Bairro Jardim 

América – Piumhi/MG, CEP: 37.925-000, neste ato representado por Evandeir dos Reis 

Teixeira, pessoa física inscrita no CPF sob nº 433.976.626-72 e RG MG-2.597.960 

SSP/MG, residente e domiciliado a Rua Dom Pedro II, nº 1182, Bairro Jardim América, na 

cidade de Piumhi/MG, (37) 3371.2018, merceariamarcopan01@yahoo.com.br, ISRAEL 

AZEVEDO SUPERMERCADO EIRELI - EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 

01.570.475/0001-86, sediada á Avenida Armando Franco, nº 318,  Bairro Centro – 

Bambuí/MG, CEP 38.900-000, neste ato representado por Paulo Augusto Telles 

Azevedo Israel, pessoa física inscrita no CPF sob nº 058.590.676-90 e RG MG-
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13.315.401 SSP/MG, residente e domiciliado a Rua Padre Domingos, nº 117, APT 01, 

Bairro Cerrado, na cidade de Bambuí/MG, (37) 98827-1613, (37) 3431-1209, 

supermercadoisrael@hotmail.com e  BONOBOI ALIMENTOS EIRELI - EPP, pessoa 

jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 24.601.572/0001-94, sediada á Rodovia MG 050, nº 

SN,  KM 197, 00 – Formiga/MG, CEP 35.570-000, neste ato representado por Anderson 

Modesto de Souza, pessoa física inscrita no CPF sob nº 608.998.831-68 e RG MG-

11.642.114 SSP/MG, residente e domiciliado a Avenida Abílio Machado, nº 941, casa, 

Bairro Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Formiga/MG, (37) 9959-1001, (37) 3443-

1002, bonoboialimentos@gmail.com, ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS ME; pessoa 

jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 25.052.801/0001-21, sediada na Rua Jarbas, nº 18, 

Bairro Centro, na cidade de Boa Esperança/MG, CEP:37.170-000, neste ato 

representado por Wellington Jose Moraes Junior, pessoa física inscrita no CPF sob nº 

112.138.756-09 e RG MG-18.134.773 SSP, (35)3851.2596, paodeouro.be@gmail.com , 

AGRETH APARECIDA COSTA 06422929650 pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 

34.479.463/0001-08, sediada na Avenida Juscelino Kubitscheck , nº 346, Bairro Centro, 

na cidade de Pimenta/MG, neste ato representado por Wanderson Vidal Soares, pessoa 

física inscrita no CPF sob nº 032.201.656-80 e RG MG-10.009.513 SSP, residente e 

domiciliado a Rua Getúlio Vargas, nº 151, Bairro Centro, na cidade de Piumhi/MG, (37 

99967 4293 e 99964 8124 agrethcosta@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, todos os licitantes 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). Em seguida passou-se à abertura dos envelopes 

02 referente às Propostas Comerciais. Na oportunidade o pregoeiro e equipe de apoio 

comprovou a inviolabilidade dos envelopes. O Pregoeiro informou ao (s) representante (s) 

presente (s), os procedimentos a serem adotados durante a sessão pública do Pregão e 

ressaltou que a ausência de qualquer deles quanto à lavratura da ata, ao final da sessão 

pública, implicará na preclusão do direito ao recurso e na submissão ao disposto na ata. 

O pregoeiro solicita também uma análise minuciosa na proposta a fim de detectar 

pequenos detalhes de especificação dos itens solicitados antes da sessão de lances para 

que não haja problemas futuros quanto à entrega de produtos fora de suas 

especificações. Após análise verificou-se que as propostas escritas atenderam as 

exigências do edital, inclusive quanto à apresentação das propostas em formato digital. 

Da análise detida das propostas apresentadas, foi constado o que segue: A licitante ANA 
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FLÁVIA GARCIA CHAGAS ME apresentou proposta acima do preço para os seguintes 

itens: 26, 27, 33, 48, 57.  O pregoeiro ofereceu à licitante a oportunidade de adequar os 

valores ao termo de referência, porém a licitante alegou não ser possível adequar os 

preços. Contudo, os itens da licitante acima descritos foram desclassificados. Quanto ao 

item 25 (Extrato de Tomate), a licitante ofereceu marca que não atende as especificações 

quanto à quantidade Kcal por porção. A licitante então solicitou ao pregoeiro a 

desclassificação de seu item, pela não possibilidade de adequação da marca, no qual foi 

atendido. O representante da licitante também solicitou indagou o equívoco na 

elaboração de sua proposta, onde o mesmo ofereceu o preço para o item 47 (milho em 

conserva). O mesmo solicitou a retirada do item de sua proposta alegando seu equívoco 

e também a impossibilidade de oferecer o produto no peso e preço indicado. Indagados, 

os demais licitantes confirmaram que o valor do termo de referência estava 

consideravelmente abaixo do preço de custo, bem como a mudança de peso no produto 

ofertado, passando o mesmo para 1,7 Kg diferente dos 2 Kg solicitados. Contudo, o 

pregoeiro delibera-se por desclassificar o item.  A Licitante ISRAEL AZEVEDO 

SUPERMERCADO EIRELI – EPP apresentou sua proposta de acordo com o termo de 

referência. Registra-se que a licitante apresentou marca inexistente do item 40 (maça). 

Como o mesmo não pode oferecer marca válida para o produto, o item restou-se 

desclassificado. A licitante MERCEARIA MARCOPAN LTDA apresentou proposta acima 

do preço para os seguintes itens: 27, 37 e 47.  O pregoeiro ofereceu à licitante a 

oportunidade de adequar os valores ao termo de referência, porém a licitante alegou não 

ser possível adequar os preços. Contudo, os itens da licitante acima descritos foram 

desclassificados. A licitante GUSTAVO MARCO VIEIRA DA COSTA apresentou sua 

proposta de acordo com o termo de referência. Registra-se que a licitante solicitou a 

desclassificação do item 27, alegando que confundiu na especificação do objeto, 

oferecendo valor para um produto com peso inferior ao solicitado. O pregoeiro e equipe 

de apoio delibera então na desclassificação do item da licitante, tendo em vista que ao 

conferir o valor de mercado, constatou-se que realmente o produto se apresenta com 

preço abaixo do custo ao fornecedor.  As propostas das demais licitantes estavam de 

acordo com o termo de referência e foram consideradas válidas. Ato contínuo iniciou-se a 

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

conforme relatório retro denominado “Mapa de Apuração de Vencedores”, composto de 

08 (oito) folhas que farão parte integrante deste certame. 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, 
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bem como está abaixo do teto máximo de preços unitários e totais, definido para esta 

licitação, sendo as empresas: ANDORINHA ALIMENTOS LTDA, ANTÔNIO ASSIS DO 

NASCIMENTO-ME, GUSTAVO MARCO VIEIRA DA COSTA, MERCEARIA 

MARCOPAN LTDA, ISRAEL AZEVEDO SUPERMERCADO EIRELI - EPP,  BONOBOI 

ALIMENTOS EIRELI – EPP, ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS ME e AGRETH 

APARECIDA COSTA 06422929650 , declaradas previamente vencedora do certame. 

Registra-se também nesta ata que neste momento os representantes das licitantes 

ANTÔNIO ASSIS DO NASCIMENTO-ME, BONOBOI ALIMENTOS EIRELI – EPP  se 

ausentaram 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 dos representantes em toda a documentação. Em seguida passou-

se à abertura dos envelopes 03 (habilitação) e após minuciosa análise da documentação, 

inclusive validação das Certidões online, constatou-se que segue: A licitante 

MERCEARIA MARCOPAN LTDA  apresentou Alvará Sanitário com uma discrepância 

em relação ao prazo de validade. No alvará consta que o mesmo possuía validade 

durante o exercício corrente, no qual se apresenta do ano de 2019. A licitante indaga 

que, ao solicitar um novo alvará, o setor municipal responsável pela emissão se negou a 

fornecer, justificando que o Alvará apresentado teria vigência de um ano e que não seria 

possível a confecção de um novo Alvará antes do término de vigência do apresentado. O 

pregoeiro então abriu uma diligência para investigar o caso. Foi realizada uma ligação 

telefônica para a prefeitura de Piumhi às onze horas e quarenta e oito minutos, onde o 

pregoeiro conversa com o Sr. José Geraldo e solicita a confirmação e veracidade das 

informações prestada pela licitante ao setor responsável pela emissão do Alvará em 

questão. As informações foram confirmadas pelo setor, alegando que, por uma questão 

de ordem tributária, todos os Alvarás seriam considerados vigentes por um prazo de um 

ano a contar da data de emissão e não por exercício conforme consta no documento 

apresentado a este setor. Por esta razão, o pregoeiro e equipe de apoio delibera por 

aceitar o documento solicitado e habilitar a licitante. As licitantes ANDORINHA 

ALIMENTOS LTDA, ANTÔNIO ASSIS DO NASCIMENTO-ME, GUSTAVO MARCO 

VIEIRA DA COSTA,  ISRAEL AZEVEDO SUPERMERCADO EIRELI - EPP,  BONOBOI 

ALIMENTOS EIRELI – EPP, ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS ME e AGRETH 

APARECIDA COSTA 06422929650 estavam em pleno acordo com o Edital, portanto 

foram declaradas habilitadas. Com relação à qualificação econômica e financeira, segue: 

 
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 20/07/2018.  
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a licitante ANTÔNIO ASSIS DO NASCIMENTO-ME optou pela comprovação da boa 

situação econômica e financeira com a apresentação do balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis do último exercício social devidamente assinado pelo 

profissional responsável pela contabilidade da empresa licitante, consubstanciada nos 

índices indicados no edital nos termos do item 6.2.4.2.3; GUSTAVO MARCO VIEIRA DA 

COSTA, ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS ME, ISRAEL AZEVEDO SUPERMERCADO 

EIRELI - EPP e AGRETH APARECIDA COSTA 06422929650 optaram pela 

comprovação da boa situação econômica e financeira com comprovação do capital 

social mínimo correspondente à 10% do valor global estimado, nos termos do item 

6.2.4.2.1 que será aferido com análise do contrato social. As licitantes  ANDORINHA 

ALIMENTOS LTDA e MERCEARIA MARCOPAN LTDA  optaram tacitamente pela 

comprovação do capital social mínimo correspondente à 10% do valor global estimado, 

nos termos do item 6.2.4.2.1 e 16.13e que será aferido com análise do contrato social. 

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

de recorrer da decisão. Desse modo o Pregoeiro adjudica o objeto do presente Pregão às 

empresas ANDORINHA ALIMENTOS LTDA, ANTÔNIO ASSIS DO NASCIMENTO-ME, 

GUSTAVO MARCO VIEIRA DA COSTA, ISRAEL AZEVEDO SUPERMERCADO EIRELI 

- EPP,  BONOBOI ALIMENTOS EIRELI – EPP, ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS ME e 

AGRETH APARECIDA COSTA 06422929650, de acordo com os itens, valores 

marcas e especificações constantes do relatório de vencedores. Contudo, a 

presente licitação totalizou o valor de R$265.268,60 (Duzentos e sessenta e cinco mil, 

duzentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), de acordo com o relatório 

denominado “Fornecedores Vencedores”, composto de 08 (oito) páginas que faz parte 

integrante desta ata. 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. 

 

 

  


