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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018 
 
Aos vinte e sete dias do mês de julho 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 053/2018, cujo objeto visa o Constitui objeto do presente certame 

a “Registro de Preços para aquisição de tintas, correlato,  aços e materiais de 
construção destinados a destinados as Secretarias do Município de São João 
Batista do Glória/MG”,  Mostrou interesse em participar do referido certame, apresentando-
se para credenciamento no horário indicado a seguinte empresa: CASA DO ALUMINIO LTDA 
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 11.304.452/0001-83, com sede administrativa na Rua 
Antenor Carvalhes , nº 196, Centro, Monte Santo de Minas/MG, CEP: 37968-000 neste ato 
representada por Adauto Ventura Nunes da Silva, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
058.594.026-60, RG MG13704471 SSP/MG, CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 05.201.825/0001-98, com sede administrativa na Rua 
Delson Scarano, nº 101, Peixoto, Cassia/MG, CEP: 37980-000 neste ato representada por 
Sebastião Natan Lemos Paim, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 858.642.346-72, RG 
MG20582541 SSP/MG, DELCIO MORAIS - ME pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
07.438.578/0001-73, com sede administrativa na Rua Minas Gerais, nº 8, Centro, São João 
Batista do Glória/MG, CEP: 37920-000 neste ato representada por Delcio Morais, pessoa física 
inscrita no CPF sob o nº 138.528.008-54, RG M-3.551.518 SSP/MG, HELIO DOS REIS SILVA 
- ME pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 12.369.696/0001-07, com sede administrativa 
na Tv. Fortaleza, nº 37, Centro, São João Batista do Glória/MG, CEP: 37920-000 neste ato 
representada por Helio dos Reis Silva, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 138.528.348-30, 
RG M-5.496.753 SSP/MG, L.F. GONÇALVES JUNIOR TINTAS EIRELI pessoa jurídica inscrita 
no CNPJ sob o nº 11.120.338/0001-01, com sede administrativa na Av. Antonio da Costa 
Santos, nº 315, Distrito Empresaria, Ribeirão Preto/SP, CEP: 14072-065 neste ato 
representada por Renato Ribeiro Soares Junior, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
723.877.857-20, RG 5440723 IIRGDSP, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO INTEGRAÇÃO 
LTDA - ME pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 24.759.485/0001-60, com sede 
administrativa na Rua Recife, nº 33, Centro, São João Batista do Glória/MG, CEP: 37920-000 
neste ato representada por André Gomes Marques, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
364.887.716-04, RG MG2375149 SSP/MG e SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA 
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 10.973.149/0001-00, com sede administrativa na 
Faz. Vargem Grande, nº S/N, Zona Rural, Formiga/MG, CEP: 35570-000 neste ato 
representada por Deyvid Castro Arantes, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 054.145.366-
19, RG MG11341159 SSP/MG. Dando início à Sessão, a Pregoeira recebeu o envelope 01 
(Credenciamento), credenciando os representantes das licitantes. Onde as mesmas foram 
credenciadas.   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 à Proposta Comercial. Após análise verificou-se que as proposta s 
apresentadas, atenderam todas as exigências do edital.  Ato contínuo iniciou-se a etapa de 
lances verbais e negociação. Conforme mapa de apuração em anexo.  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; DELCIO MORAIS – ME, CASA DO ALUMINIO LTDA, L.F. GONÇALVES JUNIOR 
TINTAS EIRELI, SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA, HELIO DOS REIS SILVA - ME e 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO INTEGRAÇÃO LTDA previamente vencedoras do processo. 
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Em seguida passou  para a abertura dos envelopes de habilitação das empresas: DELCIO 
MORAIS – ME, CASA DO ALUMINIO LTDA, L.F. GONÇALVES JUNIOR TINTAS EIRELI, 
SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA, HELIO DOS REIS SILVA - ME e MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO INTEGRAÇÃO 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 a empresa acima citada foi 
declarada HABILITADA.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.  
 
 
 
 


