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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 

 

Aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, 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 002/2018, cujo objeto visa o Constitui objeto do presente certame a Registro 

de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios e gás de cozinha para uso 

das Secretarias Municipais de São João Batista do Glória/MG. Mostrou interesse em participar 

do referido certame, apresentando-se para credenciamento no horário indicado as seguintes 

empresas: WESLEY GARCIA GUIMARAES-COMERCIO DE CARNES-ME, inscrita no 

CNPJ sob nº 27.594.913/0001-30, com sede administrativa à Rua Fortaleza, nº 57, Letra A, 

Centro  de São João Batista do Glória/MG, CEP: 37.920-000, neste ato representado por Wesley 

Garcia Guimarães, portador da carteira de identidade nº MG-16440444 inscrito no CPF sob o 

nº 080.703.126-70, OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR ME, inscrita no CNPJ sob nº 

24.117.097/0001-85, com sede administrativa à Rua Domiciano de Melo Ribeiro, 65, bairro 

Espírito Santo, na cidade de Delfinópolis/MG, neste ato representado por Octavio Alves 

Ferreira Junior, portador da carteira de identidade nº MG-11.058.564, inscrito no CPF sob o nº 

637.452.916-20. BRUNA CRISTINA ALVES ME inscrita no CNPJ sob nº 16.510.480/00001-

70, com sede administrativa na Rua Recife, nº 22, Centro, CEP 37.920-000, na cidade de São 

João Batista do Glória/MG, neste ato representada por Bruna Cristina Alves, brasileiro, 

portadora do CPF: 105.402.756-03 , PEG-LEV SECOS E MOLHADOS LTDA-EPP inscrita 

no CNPJ sob nº 73.110.256/0001-25, com sede administrativa na Rua Realindo Jacinto 

Mendonça, nº 4353, Bairro: Estação, CEP 14.405-201, na cidade de Franca/SP. ROBERTO 

GALDINO DE ALMEIDA inscrita no CNPJ sob nº 23.393.176/0001-56, com sede 

administrativa na Avenda  Avelino Soares de Rezende, 85, Centro, São João Batista do 

Glória/MG , CEP 37.920-000. MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA – ME, inscrita 

no CNPJ sob nº 07.809.102/0001-00, com sede administrativa à Rua Dr. Carvalho, nº 1065-A, 

bairro Belo Horizonte, na cidade de Passos/MG, CEP: 37.901-508, neste ato representado por 

Agnaldo Batista de Lima, portador da carteira de identidade nº M3499860, inscrito no CPF sob 

o nº 445.296-356-00. JUNIOR CESAR SILVEIRA & CIA LTDA – ME, inscrita no CNPJ 

sob nº 08.584.487/0001-09, com sede administrativa à Avenida Avelino Soares de Rezende, 17, 

Centro, CEP: 37920-000, na cidade de São João Batista do Glória/MG, neste ato representado 

por Junior César Silveira, portador da carteira de identidade nº MG-9.127.736 SSP/MG, 

inscrito no CPF sob o nº 028.193.346-44, CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA , 

inscrita no CNPJ sob nº 12.870.034/0001-16, com sede administrativa à Avenida Otto Krakauer, 

990,  bairro: Santa Casa, CEP: 37.904-028, na cidade de São João Batista do Glória/MG, Nilson 

Marques Costa, portador da carteira de identidade nº MG-4.187.553 SSP/MG, inscrito no CPF 

sob o nº 590.268.806-00.LUCIENE MARIA  MIGUEL & CIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ 

sob nº 05.533.177/0001-77, com sede administrativa à Rua Zilá Correia de Araujo,227, Bairro, 

Alto das Mercês, Campo Belo/MG, CEP: 37.270-00, Mario Cesar Ramos, portador da carteira 

de identidade nº M- 5167.995 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 068662.057 e WESLEY 

GARCIA GUIMARÃES-COMERCIO DE CARNES-ME inscrita no CNPJ sob nº 

27.594.913/0001-30, com sede administrativa à Rua Fortaleza,57, Centro, São João Batista do 

Glória/MG, CEP: 37.920-00,  representada pelo senhor: Wesley Garcia Guimarães, portador da 

carteira de identidade nº MG-16440444 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 080.703.126-

70.Dando início à Sessão, a Pregoeira recebeu o envelope 01 (Credenciamento), credenciando os 
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representantes da licitantes. Onde todos foram credenciados.   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. Após análise 

verificou-se que as propostas escrita atenderam  todas as exigências do edital. Ato contínuo 

iniciou-se a etapa de lances verbais e negociação. Após esta etapa verificou-se que os menores 

preços apresentados foram conforme relatório anexo denominado “Mapa de Apuração” que 

fazem 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, declarando as empresas; BRUNA CRISTINA ALVES 

ME , OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR ME, PEG-LEV SECOS E MOLHADOS LTDA-

EPP, MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA – ME, JUNIOR CESAR SILVEIRA & 

CIA LTDA – ME e CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA previamente vencedoras do 

processo. Em seguida passou  para a abertura dos envelopes de habilitação das 

empresas:BRUNA CRISTINA ALVES ME , OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR ME, 

PEG-LEV SECOS E MOLHADOS LTDA-EPP, MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 

– ME, JUNIOR CESAR SILVEIRA & CIA LTDA – ME e CALIXTO E MARQUES 

COMERCIO LTDA, e após minuciosa análise verificou que as mesmas atendeu  todos os 

requisitos do edital. Na própria Sessão de Licitação foi realizada a consulta e validação das 

Certidões online, e todas foram validadas e as empresas acima citadas foram declaradas 

HABILITADAS: Destaca-se nesta ata  que todos os itens que estavam acoma foram cancelados. 

Conforme relatório.Diante de tudo, a Nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, as licitantes 

não manifestaram  sobre a intenção de recorrer da decisão.   Em nada mais havendo a tratar, 

encerra-se á sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por quem 

de direito.  

 

 

 

 


