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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017 
 
Ao primeiro dia 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 Equipe de Apoio devidamente constituída pelo Sra. Prefeita, para o ato da 
Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017, cujo objeto visa o Constitui objeto do 
presente certame a Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
materiais de limpeza hospitalar e lavanderia destinado a manutenção da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município. Mostrou interesse em participar do 
referido certame, apresentando-se para credenciamento no horário indicado a seguinte 
empresa: PEG-LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 
73.110.256/0001-25, com sede administrativa à Rua Realindo Jacinto Mendonça, 4353, 
Estação, CEP: 14-504-201, na cidade de Franca/SP neste ato representado por Jose 
dos Reis Silveira, portador da carteira de identidade nº M-51137 SSP/MG, inscrito no 
CPF sob o nº 147.980.936-53, J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE 
HIGIENE PROFISSIONAL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 38.935.094/0001-63, com 
sede administrativa à Rua Delmiro Jose de Andrade, 332, Distrito Industrial II, CEP: 
14.781-134, na cidade de Barretos/SP neste ato representado por Arlan Bueno Pedro, 
portador da carteira de identidade nº M-3189426 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 
561.313.726-91, FRANPAPEL IND. DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP, inscrita 
no CNPJ sob nº 14.516.530/0001-00, com sede administrativa à Rua Ibiraci, 484, Jd. 
Francano, CEP: 14.405-014, na cidade de Franca/SP neste ato representado por 
Adilson Costa de Souza, portador da carteira de identidade nº 26412548 SSP/SP, 
inscrito no CPF sob o nº 027.441.976-96 e GENTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 
inscrita no CNPJ sob nº 00.252.180/0001-07, com sede administrativa à Rua Lecy 
Gomes Barbosa, 287, Cid. Jatobá(Barreiro) CEP: 30664-004, na cidade de Belo 
Horizonte/MG, neste ato representado por Washington Tadeu Andrade, portador da 
carteira de identidade nº MG-3.591.783 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 
611.529.946-20. Dando início à Sessão, a Pregoeira recebeu o envelope 01 
(Credenciamento), credenciando o representante da licitante. Terminado o 
credenciamento foi recebido os envelopes 02 referente as propostas comerciais e 03 
referente a habilitação. Em seguida passou-se à abertura do envelope 02 referente às 
Propostas Comerciais.  Em seguida A passou para a fase de lance apenas para  o item 
19, onde o licitntante FRANPAPEL IND. DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI – EPP, foi 
declarado previamente vencedor do item.  Em seguida a Pregoeira decidiu por 
suspender a sessão para analise das documentações técnicas exigidas  no item  5.2.4. 
Assim sendo a pregoeira informará aos licitantes a nova abertura do certame para fase 
dos lances. 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. 
 
 
 
 
 
 


