
 
 

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 
 
Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete às oito horas, na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória, reuniu-se a Pregoeira e o 
membros da Equipe de Apoio devidamente constituídos pelo Sra. Prefeita, para o ato da 

Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, cujo objeto visa o “Registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de alimento, dietas e leites para atendimento da 
demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de São João 
Batista do Glória/MG”. Mostrou interesse em participar do referido certame, 
apresentando-se para credenciamento no horário indicado as seguintes licitantes: VIAMED 
COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: sob o nº 64.306.913/0001-13, com 
sede administrativa na Av. Amazonas, nº 3057, Gutierrez, CEP: 30441-001, Belo 
Horizonte/MG, neste ato representada por Marcelo de Sousa Rios, pessoa física inscrita 
no CPF sob o nº 002.316.016-03, RG MG-3.601.908, ESPAÇO VIDA COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 
sob o nº 08.529.979/0001-00, com sede administrativa na Av. José Paulino da Costa, nº 
161, Centro, CEP: 37130-000, Alfenas/MG, neste ato representada por Juliana Figueiredo 
Amaral, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 070.946.906-30, RG 13282775 SSP/MG, 
PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: sob o nº 
73.110.256/0001-25, com sede administrativa na Rua Realindo Jacinto Mendonça , nº 
4353, Estação, CEP: 14.405-201, Franca/SP, neste ato representada por José dos Reis 
Silveira, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 147.980.936-53, RG 51137 MT/MG, 
MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES-EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: sob o nº 
11.050.585/0001-70, com sede administrativa na Rua Minas Gerais, nº 1383, Centro, CEP: 
35500-007, Divinópolis/MG, neste ato representada por Kenio Ferreira D Almeida, pessoa 
física inscrita no CPF sob o nº 884.519.926-68, RG M7.531.230 SSP/MG, MUNDIAL 
PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: sob o nº 
07.809.102/0001-00, com sede administrativa na Rua DR. Carvalho, nº 1065-A, Belo 
Horizonte, Passos/MG, neste ato representada por Paulo Machado, pessoa física inscrita 
no CPF sob o nº 624.143.306-78, RG 358229698 SSP/SP e SEBASTIÃO MARQUES 
EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: sob o nº 26.313.494/0001-58, com sede 
administrativa na Rua Correia Neto, nº 671, Centro, CEP: 37.701-016, Poços de 
Caldas/MG, neste ato representada por Lylian Lima Simão, pessoa física inscrita no CPF 
sob o nº 083.422.116-06, RG 13.750.411 PC/MG. Dando início à Sessão, a Pregoeira 
recebeu o envelope 01 (Credenciamento), credenciando os representantes das licitantes. 
Terminado o credenciamento passou-se à abertura do envelope 02 referente às Propostas 
Comerciais. Após análise verificou-se que as propostas escritas atenderam a todas as 
exigências do edital. Apenas  a proposta apresentada pela empresa  MUNDIAL 
PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME não estava de acordo com o item 5.3.7, onde o 
licitante deixou de assinar a declaração que acompanhava a proposta digital, sendo assim 
a proposta ficou incompleta, e foi desclassificada. Ato contínuo iniciou-se a etapa de lances 
verbais. Após esta etapa verificou-se que os menores preços apresentados foram 
conforme relatório anexo denominado “Mapa de Apuração” que faz parte integrante desta 
ata.  Em análise do preço apresentado e o termo de referência, constatou-se que o mesmo 
encontra-se dentro do preço que vem sendo praticado no mercado, bem como está em 
acordo com o preço de referência definido no Termo de Referência que é o teto máximo de 
preços desta licitação. Ato contínuo declarou-se encerrada a etapa de lances verbais e 
negociação, declarando as licitantes ESPAÇO VIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 
PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, SEBASTIÃO MARQUES EPP, VIAMED 



 
 

COMERCIAL LTDA, MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES-EPP e PEG LEV SECOS 
E MOLHADOS LTDA - EPP previamente vencedoras do certame de acordo com o mapa 
de apuração. Em seguida passou-se à abertura do envelope 03 (habilitação) e após 
minuciosa análise da documentação, constatou-se que a documentação apresentada pelas 
licitantes ESPAÇO VIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS 
LTDA, SEBASTIÃO MARQUES EPP, VIAMED COMERCIAL LTDA ,MARIA DA 
APARECIDA FARIA SOARES-EPP e PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP 
estava em pleno acordo com o edital,  e  foram todas declaradas  HABILITADAS. Destaca-
se nesta ata que foi devolvido o envelope de habilitação da empresa: MUNDIAL 
PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA – ME.  Nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, os 
licitantes não manifestaram sobre a intenção de recorrer das decisões da Pregoeira. Em 
nada mais havendo a tratar, a Pregoeira encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, 
que após lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. 
 


