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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020 

 

Aos oito dias do mês de abril 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 009/2020, cujo 
objeto visa a Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 
Gêneros Alimentícios, Higiene Pessoal,  Materiais de Limpeza e Utensílios 
de Cozinha em Geral  para atender a demanda das Secretarias Municipais de  
Pimenta/MG.  Mostraram interesse em participar do referido certame, 
apresentando-se para credenciamento no horário indicado a seguinte empresa: 
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 Antônio Assis do 
Nascimento, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 486.103.486-87 e RG nº 
2.955.854 SSP/MG, residente e domiciliado na Avenida Jair Leite, nº 326A, Bairro 
Centro, município de Pimenta/MG, Telefone (37) 99844-3322, (37) 3324-1182, 
endereço eletrônica; panificadorapimenta6785@yahoo.com.br;  WTRADE 
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA - M.E, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 
sob o nº 21.856.981/0001-43, sediada na Rua Jacson Passos nº 88, Bairro 

Goiânia, na cidade de Belo Horizonte/MG, neste ato representado por Hernane 
Santos Fonseca, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 001.440.466-44 e RG nº 
M-7.626.898 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Garret, nº 925, Bloco 8; 
Apto. 302, Bairro Jardim América, na cidade de Belo Horizonte/MG, telefone (31) 
99150.2472, endereço eletrônico: vendas@wtradebrasil.com; DISTRIBUIDORA 
TRES BARRAS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 

01.085.343/0001-69, sediada na Rua José de Brito nº 137, Bairro Centro, na 
cidade de PIUMHI/MG, neste ato representado por Hudson Leite Praça, pessoa 
física inscrita no CPF sob o nº 518.114.486-15 e RG nº M-0.753.297 SSP/MG, 
residente e domiciliado na Rua Floriano Peixoto, nº 260, Bairro Centro, na cidade 
de Piumhi/MG, telefone (37) 99937-2264, (37) 3371-3740 endereço eletrônico: 
distribuidoratresbarras@outlook.com;   ISRAEL E ISRAEL LTDA, pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ sob o nº 23.407.794/0001-08, sediada na Rua Padre Domingos  
nº 117, Bairro Cerrado, na cidade de BAMBUÍ /MG, neste ato representado por 
Thiago Rodrigues Sabino, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 120.337.416-
05 e RG nº M-18.397.953 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua José Gabriel,  
nº 745, Bairro Candola, na cidade de BAMBUÍ /MG, telefone (37)3431-1209 / 
99834-9951, endereço eletrônico: supermercadoisrael@hotmail.com ; 
ANDORINHA ALIMENTOS LTDA - EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o 
nº 68.513.084/0001-09, sediada na Avenida Abílio Machado, nº 941, Bairro 
Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Formiga-MG, neste ato representado 
por Anderson Modesto de Souza, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
608.998.831-68 e RG nº MG-11.642.114 SSP/MG, residente e domiciliado na 
Avenida Abílio Machado, nº 941, Bairro Sagrado Coração de Jesus, na cidade de 
Formiga-MG, telefone (37) 3321-4238, endereço eletrônico: 
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andorinhaalimentos@gmail.com ,  TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA, 
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 30.083.358/0001-96, sediada na Rua 
Pau Brasil, nº 67, Bairro São Sebastião, na cidade de Brumadinho-MG, neste ato 
representado por Matheus Braga e Peixoto, pessoa física inscrita no CPF sob o 
nº 108.499.336-84e RG nº MG-15.474.463 SSP/MG, residente e domiciliado na 
Rua Carlos Nogueira, nº 12, Bairro São Conrrado, na cidade de Brumadinho/MG, 
telefone (31) 3571-1254, endereço eletrônico: brumalimp@outlook.com ; ANA 
FLÁVIA GARCIA CHAGAS-ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 

25.052.801/0001-21, sediada na Rua Jarbas Pimenta, nº 18, Bairro Centro, na 
cidade de Boa Esperança, neste ato representado por Romulo Garcia Chagas, 
pessoa física inscrita no CPF sob o nº 075.515.046-56 e RG nº M-18.512.317 
SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Herodiano Barbosa, nº 292, Bairro 
Centro, na cidade de Boa Esperança - MG, telefone (35) 98809-7282, (35) 3851-
2596 endereço eletrônico: paodeouro.be@gmail.com e ECO PLAST COMÉRCIO 
E INDUSTRIA - LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 

20.161.464/00001-97, sediada na Rua Estrada do Jatobá, nº 95, loja 02, Bairro 
Diamante, na cidade de Belo horizonte, neste ato representado por Rafael 
Gonçalves França, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 132.271.966-70 e RG 
nº MG- 15.933.607 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Tinguassu, nº 1242/ 
apt 203, Bairro Novo Eldorado, na cidade de Contagem/MG, telefone (37) (31) 
3356-6681, endereço eletrônico: grupoecoplast01@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 comprovam a qualidade de ME/EPP e usufruirá, nesta licitação, 
dos benefícios da Lei Complementar 123/06. Terminado o credenciamento foram 
recebidos os envelopes 02 (proposta comercial) e 03 (habilitação) o qual 
comprovou se que os envelopes apresentavam-se inviolados (s) conforme 
exigência o que foi certificado pelo pregoeiro e equipe de apoio e pelos 
representantes presentes que os rubricou. O Pregoeiro informou aos 
representantes presentes, os procedimentos a serem adotados durante a sessão 
pública do Pregão e ressaltou que a ausência dos licitantes 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 dos envelopes 
02 referente às Propostas Comerciais. Após análise verificou-se que a licitante 
TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA apresentou proposta escrita válida 
nos termos da lei e das exigências editalícias, porém, deixou de apresentá-la em 
formato digital. Tendo em vista o que dispõe o edital em seu item 16.7 “não serão 
considerados motivos para desclassificação, simples omissões ou erros formais 
na proposta ou da 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”, a equipe de apoio lançou a proposta 
deste licitante no sistema informatizado do município e o pregoeiro delibera-se por 
classificar a proposta do licitante visando uma ampliação da disputa e 
consequentemente uma proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 
Da análise detida das propostas apresentadas, foi constado o que segue: A 
licitante TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA apresentou proposta acima 
do preço para os seguintes itens: 130, 132, 141, 148, 150, 158 e 173.  O 
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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 somatório do valor 
total da proposta do licitante TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA está 
divergente porem o mesmo alegou erro de digitação. A licitante WTRADE 
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA - M.E apresentou proposta acima do 
preço para os seguintes itens: 09, 133, 143, 151 e 158.  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 ANA FLÁVIA GARCIA 
CHAGAS-ME apresentou proposta acima do preço para os seguintes itens: 20, 
22, 25, 33, 63, 75, 79, 93, 113, 151 e 158.  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. ISRAEL E ISRAEL LTDA apresentou proposta 
acima do preço para os seguintes itens: 46, 152 e 158.  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. ANDORINHA ALIMENTOS LTDA - EPP 
apresentou proposta acima do preço para os seguintes itens: 113 e 158.  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. ECO PLAST 
COMÉRCIO E INDUSTRIA - LTDA apresentou proposta acima do preço para os 
seguintes itens: 132, 133 e 151.  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. Registra-se que a licitante ECO PLAST COMÉRCIO E 
INDUSTRIA – LTDA colocou laudo referente aos itens 202, 203, 204 e 205 
(sacos de lixo) no envelope da proposta portanto não será necessário abertura de 
prazo para apresentação dos laudos para estes itens caso seja considerado 
vencedor. O pregoeiro alertou aos participantes com relação às marcas dos 
produtos ofertados, quanto à necessidade do laudo ou a troca da marca antes de 
finalizada a disputa para atender ao disposto no Edital item 2 - DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO e subitem 2.1.1 e item 5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS subitem 
5.2.4. Contudo, ao final da Análise das propostas, Registra se nesta ata que as 
licitantes questionaram os valores estipulados no termo de referência, alegando 
que os preços apresentados estavam abaixo do valor de mercado, com isso os 
itens 09, 14, 79, 93, 133, 170, 175, 208, 212 e 216 foram desclassificados pelo  
valor de referência. A licitante TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA única 
que ofereceu proposta para o item solicitou sua desclassificação alegando erro no 
valor da proposta e item 216 frustrado considerado preço inexequível pelos 
licitantes, itens 175, 212 e 213 frustrou, pois a marca apresentada não atende, os 
licitantes alegaram impossibilidade de apresentação de laudo. Registra se nesta 
ata que os Itens 18 (alface), 39 (bolo redondo), 44 (canela em pó), 103 (pimenta 
do reino), 116 (salgados variados), 208 (saco plástico picotado transparente), 126 
(uva passas) e 129 (wafer de chocolate) encontram-se deserto, os licitantes 
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alegaram desinteresse pelo preço e pela logística de entrega. Ato contínuo 
iniciou-se a etapa de lances verbais. Registra-se nesta Ata que os representantes 
das licitantes ANTÔNIO ASSIS DO NASCIMENTO-ME e DISTRIBUIDORA TRES 
BARRAS LTDA 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. Após esta etapa os menores preços apresentados foram 
conforme relatório retro denominado “Mapa de Apuração de Vencedores”, 
composto de 20 (vinte) páginas que fará 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, bem como está abaixo do teto máximo de 
preços unitários e totais, definido para esta licitação, sendo as empresas: 
ANTÔNIO ASSIS DO NASCIMENTO-ME, WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE 
NEGÓCIOS LTDA - M.E, DISTRIBUIDORA TRES BARRAS LTDA, ISRAEL E 
ISRAEL LTDA, ANDORINHA ALIMENTOS LTDA - EPP, TAINNAH TALLULAH 
ESTANISLAU SILVA, ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS-ME e ECO PLAST 
COMÉRCIO E INDUSTRIA - LTDA, declaradas previamente vencedoras do 
certame. Os representantes das licitantes ISRAEL E ISRAEL LTDA e WTRADE 
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA - M.E ausentaram antes da lavratura 
da Ata, considerando entendimento de que a presença na sessão é facultativa. 
Em seguida passou-se à abertura do envelope 03 (habilitação) e após minuciosa 
análise da documentação, inclusive validação das Certidões online, constatou-
se o que: a licitante ISRAEL E ISRAEL LTDA apresentou em sua documentação 
a CND Estadual já vencida. Por ter comprovado a sua condição de ME-EPP, à 
licitante será concedido um prazo de 05 dias úteis para apresentação de uma 
CND Válida. A licitante WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA-ME 
em sua documentação apresentou a CND Municipal já vencida. Por ter 
comprovado a sua condição de ME-EPP, à licitante também será concedido um 
prazo de 05 dias para apresentação de uma CND Válida. A Licitante TAINNAH 
ESTANISLAU SILVA apresentou em sua documentação o Alvará Sanitário 
emitido no ano de 2019. Conforme eludido no documento apresentado, o mesmo 
seria válido para o exercício corrente, e, portanto, não seria válido para o ano de 
2020. O representante da licitante afirma que o Alvará é válido por 12 meses, e 
que o sistema de emissão da Prefeitura de Brumadinho estava a corrigir a falha 
nas informações do documento. O pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio 
resolvem então abrir diligência para verificar o fato. Foi realizada então várias 
ligações ao setor de Vigilância Sanitária de Brumadinho pelo pregoeiro, no 
telefone (31) 3571 73047 e (31) 3571 2814 todas sem resultado. Foi feita então 
uma ligação para o setor de licitações do município no telefone (31) 3571 7171, 
às 15:30 horas, no qual falou com o funcionário responsável pelo Setor de nome 
Juliano. O funcionário esclareceu que todos os funcionários do setor estavam 
mobilizados nas ações de combate ao COVID 19, e por esta razão, os telefones 
não foram atendidos. Questionado sobre o assunto, Juliano afirmou que o Alvará 
de Vigilância Sanitária do Município teria validade de 01 ano a contar da data de 

 
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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emissão. Disse também que já foi solicitado ao setor de Vigilância Sanitária que 
seja sanado a falta da informação no Alvará, tendo em vista a dupla interpretação 
comumente realizada. Após breves considerações, o pregoeiro e equipe de apoio 
deliberam por aceitar como Válido o Atestado de Vigilância Sanitária da Licitante 
TAINNAH ESTANISLAU SILVA. As licitantes ECOPLAST COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA LTDA, DISTRIBUIDORA TRÊS BARRAS LTDA, ANTONIO ASSIS 
DO NASCIMENTO ME, ANDORINHA ALIMENTOS LTDA e ANA FLÁVIA 
GARCIA CHAGAS ME estavam em pleno acordo com o Edital e foram 
declaradas habilitadas. Com relação à qualificação econômica e financeira, as 
licitantes ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS ME, TAINNAH ESTANISLAU SILVA , 
WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA-ME e ECOPLAST 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA , Optaram tacitamente pela comprovação da 
boa situação econômica através da aferição pelo Capital Social mínimo de 10% 
nos termos dos itens 6.2.4.2.1 e 16.12 do edital. As licitantes ANTONIO ASSIS 
DO NASCIMENTO ME e DISTRIBUIDORA TRÊS BARRAS LTDA optaram pela 
comprovação de patrimônio líquido mínimo correspondente à 10% (dez por 
cento) do valor global estimado da contratação com a apresentação da 
Declaração (Anexo X). a licitante ANDORINHA ALIMENTOS LTDA optou pela 
comprovação dos índices definidos no edital nos termos do item 6.2.4.2.3 que 
será aferido com a apresentação do balanço patrimonial. A licitante ISRAEL E 
ISRAEL LTDA optou pela comprovação do capital social mínimo correspondente 
à 10% do valor global com a apresentação da Declaração (Anexo X). Desse modo 
o Pregoeiro adjudica o objeto do presente Pregão às empresas: ISRAEL E 
ISRAEL LTDA , ANDORINHA ALIMENTOS LTDA, ANTONIO ASSIS DO 
NASCIMENTO ME, DISTRIBUIDORA TRÊS BARRAS LTDA, ANA FLÁVIA 
GARCIA CHAGAS ME, TAINNAH ESTANISLAU SILVA , WTRADE 
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA-ME e ECOPLAST COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA LTDA nos termos do relatório em anexo denominado “Fornecedores 
Vencedores” composto por trinta e oito páginas, por restarem as mesmas 
devidamente habilitadas. Contudo, a presente licitação totalizou o valor global de 
R$477.407,31 (Quatrocentos e setenta e sete mil quatrocentos e sete reais e 
trinta e um centavos). Registra-se que as licitantes WTRADE INTERMEDIAÇÃO 
NEGÓCIOS LTDA-ME (por apresentar sua CND Municipal Vencida) e  ISRAEL E 
ISRAEL LTDA (por apresentar sua CND Estadual Vencida), por serem  
microempresa ou uma empresa de pequeno porte a elas será assegurado o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, a partir de sua declaração como licitante vencedora do 
certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para 
regularização da documentação, conforme preconiza o item 12.3.2 do instrumento 
convocatório. Registra-se também que será aberto o prazo de dez dias como 
preconiza o item 5.2.4 e do instrumento convocatório para o envio dos laudos 
pelas licitantes que apresentaram propostas de produtos com marcas diferentes 
às solicitadas no termo de referência. Contudo, fica convocado à apresentação 
dos laudos dos produtos ofertados as seguintes licitantes e seus respectivos 
itens: ANDORINHA ALIMENTOS LTDA item 37 (Bolacha doce), 74 (Leite em Pó) 
e 106 (Polvilho); ISRAEL E ISRAEL LTDA: Item 24 (Arroz tipo I), 72 (Leite 
Condensado) e 90 (Mistura para Bolo);  WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE 
NEGÓCIOS LTDA-ME itens 01 (Escova Dental Infantil) e 138 (Cloro Ativo);  ANA 
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FLÁVIA GARCIA CHAGAS ME itens 41 (Café Torrado e Moído), 78 (Macarrão 
Espaguete), 79 (Macarrão Tipo Padre Nosso), 81 (Maionese) e 131 Água 
Sanitária) e por final TAINNAH ESTANISLAU SILVA  para o item 187 (Pasta 
Pinho). Às licitantes acima citadas será aberto um prazo de 10 dias a contar do 
envio desta ata, para a entrega dos laudos correspondentes aos produtos 
ofertados, em atendimento ao disposto nos itens 2.1.1, 5.2.4 e 7.3.12 do 
instrumento convocatório. Ato contínuo, o processo será encaminhado à 
Procuradoria Municipal, para emissão do competente Parecer Jurídico.  
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. 

 

 


