
 

 
 

 

ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 

 

Aos vinte e quatro  dias  do mês de maio 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 031/2018, cujo objeto visa o Constitui objeto do presente certame o 

“Registro de Preços para futura e eventual aquisição dietas e leites especiais para atendimento 

da demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria municipal de Saúde 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 empresas: EV 

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob 

o nº 11.851.214/0001-98, com sede administrativa na Avenida José Paulino da Costa, nº 161, 

Sala A,  Alfenas/MG e  CIRURGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-

EPP pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 08.088.996/0001-40, com sede administrativa na 

Av. Aloizio de Oliveira, nº 57- Oneida Mendes, Uberaba/MG.  CEP: 38082-188. Enviaram  

pelos correios a documentação para a licitação as empresas:  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, Poços de Caldas/MG.  CEP: 37212473. LEONE E SALLES 

COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-ME pessoa 

jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 28.738.688/0001-20, com sede administrativa na Avenida 

Alberto de Barros Cobra, nº 310,Jardim Alvorada, Poços de Caldas/MG.  CEP: 37.553-418. 

MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA-ME pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 

28.997.561-26, com sede administrativa na Avenida Francisco Navarra, nº 277- Centro, 

Varginha/MG.  CEP: 37.0006-003. 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. 

Item 01 e  02 não foi cotado por nenhum dos  participantes; o item 03  as empresas LEONE 

SALLES, e MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA-ME apresentaram  lata  de  225 

gramas e lata de 250 gramas  e foram  desclassificadas neste item  pois no edital exigia  unidade 

de grama. Já o item 04  a empresa  SEBASTIÃO MARQUES EPP apresentou o produto  com 

proteína vegetal e não animal.O item 05  a empresa LEONE SALLES foi desclassificada no 

item, pois  o produto apresentado tem somente um sabor não tem maltodextrina e não contem 

sacarose.O item 07 e08 também não foi cotado por nenhum dos licitantes.  O item  09,  a 

empresa SEBASTIÃO MARQUES EPP,  apresentou um item  com a quantidade de calorias 

diferente da solicitada, e foi desclassificada. O item 10 a empresa SM foi desclassificada, pois 

apresentou lada de 350 gramas, onde no edital solicita de 400 gramas. Já o item 11  a empresa 

LEONE SALLES, foi desclassificada pois foi desclassificada no item, pois  o produto 

apresentado tem somente um sabor não tem maltodextrina e não contem sacarose.Ato contínuo 

iniciou-se a etapa de lances verbais e negociação,  conforme relatório anexo 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; EV COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIO LTDA, CIRURGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-

EPP e SEBASTIÃO MARQUES EPP previamente vencedoras do processo. Em seguida 

passou  para a abertura dos envelopes de habilitação das empresas: ; EV COMERCIO DE 



 

 
 

 

PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA, CIRURGICA ALIANÇA PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA-EPP e SEBASTIÃO MARQUES EPP.Após minunciosa analises 

das documentações apresentadas,  foi realizada a consulta e validação das Certidões online, e 

todas foram validadas e as empresas acima citadas foram declaradas HABILITADAS: Diante de 

tudo, a Nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, a  licitante EV COMERCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA manifestou  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. 

 

 

ITEM EMPRESA VENCEDORA VALOR 

01 NINGUÉM COTOU ***** 

02 FRUSTOU POIS ITEM ACIMA DO VALOR DE REFERENCIA ***** 

03 CIRURGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP R$ 0,40 

04 EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA R$ 45,50 

05 EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA R$ 59,80 

06 SEBASTIÃO MARQUES EPP R$29,99 

07 NINGUÉM COTOU ***** 

08 NINGUÉM COTOU ***** 

09 CIRURGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP R$ 19,80 

10 FRUSTOU POIS ITEM ACIMA DO VALOR DE REFERENCIA ***** 

11 EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA R$ 54,66 

 


