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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 

 

Aos dezenove dias do mês de maio 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 013/2020, cujo 

objeto visa o  Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios 

para Compor Cestas Básicas que serão Doadas a Pessoas Carentes de 

Recursos Financeiros e aos membros da ASCREPI em atendimento da 

demanda das Secretarias Municipais de Assistência Social e Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável do Município de Pimenta. Mostraram 

interesse em participar do referido certame, apresentando-se para 

credenciamento no horário indicado as seguintes empresas: 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, CEP 35.585-000, 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, ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP, pessoa jurídica inscrita 

no CNPJ sob o nº 23.407.984/0001-08, sediada à Rua Padre Domingos, nº 117,  

Bairro Cerrado – Bambuí/MG, CEP 38.900-000, neste ato representado por Paulo 

José Israel Azevedo, pessoa física inscrita no CPF sob nº 436.040.996-68 e RG 

M-8641111 SSP/MG, residente e domiciliado a Rua Padre Domingos, nº 117,  Ap. 

01, Bairro Cerrado – Bambuí/MG, (37) 98828-7073, (37) 3431-1209, 

supermercadoisrael@hotmail.com . DENIS ALVES DE MELO- ME, pessoa 

jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 11.005.853/0001-32, sediada à Rua Olinto 

Fonseca, nº 600, Bairro Santa Rita na cidade de Pimenta/MG, CEP 35.585-000, 

neste ato representado por Denis Alves de Melo, pessoa física inscrita no CPF 

sob o nº 061.268.076-26 e RG nº MG 12.570.372, residente e domiciliado na Rua 

Manoel Adolfo, nº 37, Bairro Centro, na cidade de Pimenta/MG, CEP 35.585-000, 

373324-2132 e 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 João 
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Antônio Souza, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 100.873.156-02 e RG nº 

17.572.753 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Missena Delcassiano da 

Fonseca, nº 120, Bairro Centro, na cidade de Boa Esperança - MG, telefone (35) 

98809-7282, (35) 3851-2596 endereço eletrônico: paodeouro.be@gmail.com. 

Nesta fase, os licitantes GUSTAVO MARCO VIEIRA DA COSTA, ISRAEL E 

ISRAEL LTDA – EPP e DENIS ALVES DE MELO- ME, comprovaram a qualidade 

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

123/06. A licitante ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS-ME apresentou comprovante 

de ME/EPP porém com a data de expedição com mais de sessenta dias. Por 

ultrapassar o limite estabelecido de 60 dias previsto no instrumento convocatório, 

a licitante não usufruirá dos benefícios da Lei Complementar 123/06. Terminado o 

credenciamento foram recebidos os envelopes 02 (proposta comercial) e 03 

(habilitação). 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. Em seguida passou-se à abertura dos envelopes 02 referentes às 

Propostas Comerciais. Na oportunidade o pregoeiro e equipe de apoio comprovou 

a inviolabilidade dos envelopes. Após análise verificou-se que as propostas 

escritas das licitantes GUSTAVO MARCO VIEIRA DA COSTA, ISRAEL E 

ISRAEL LTDA – EPP e DENIS ALVES DE MELO- ME atenderam as exigências 

do edital. Registra-se nesta ata que a licitante ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS-

ME apresentou em sua proposta, somente planilha de valores e marcas, não 

atendendo assim aos itens 5.3.2, 5.3.4, 5.3.5 e 5.3.7 do edital. Por não atender 

aos quesitos citados, a comissão delibera por desclassificar a proposta da licitante 

ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS-ME por não atender aos quesitos supra citados. 

Ato contínuo iniciou-se a etapa de lances verbais. Após esta etapa os menores 

preços apresentados foram conforme relatório retro denominado 

“FORNECEDORES VENCEDORES”, composto de 01 (uma) página 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 a licitantes GUSTAVO MARCO VIEIRA DA COSTA e DENIS 
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ALVES DE MELO- ME, declaradas previamente vencedoras do certame. Em 

seguida passou-se à abertura dos envelopes 03 (habilitação) e após minuciosa 

análise da documentação, inclusive validação das Certidões online, constatou-se 

que a documentação apresentada pelas empresas licitantes vencedoras estavam 

em pleno acordo com o Edital, portanto as mesmas foram declaradas habilitadas. 

Com relação à qualificação econômica e financeira, a licitante GUSTAVO 

MARCO VIEIRA DA COSTA optou pela comprovação de capital mínimo 

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

nos termos do item 6.2.4.2.1. A licitante DENIS ALVES DE MELO- ME optou 

tacitamente pela comprovação de capital mínimo correspondente à 10% (dez por 

cento) do valor global estimado da contratação nos termos do item 6.2.4.2.1. A 

representante da licitante ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS-ME apresentou 

desejo em interpor recurso sobre a inabilitação de sua proposta. Desse modo o 

Pregoeiro adjudica o objeto do presente Pregão às licitantes DENIS ALVES DE 

MELO- ME e GUSTAVO MARCO VIEIRA DA COSTA, de acordo com os itens, 

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

a presente licitação totalizou o valor de R$39.600,00 (Trinta e nove mil e 

seiscentos reais). Tento em vista que o tipo de apuração é “o menor preço – por 

lote” ao licitante será concedido o prazo de até três dias para recebimento da 

proposta detalhada/ajustada por item. Por tudo isso, o resultado final é conforme 

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

01 página que faz parte integrante desta ata. Delibera-se por devolver aos 

representantes das licitantes o envelope 03 (habilitação) da licitante ISRAEL E 

ISRAEL LTDA - EPP e ANA FLÁVIA GARCIA CHAGAS-ME uma vez que a 

mesma não se logrou vencedora de nenhum item. 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. 

 
 


