
 

 
 

 

_________________________________________________________________________ 

ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 
 
Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove às oito horas, na sala 
de licitações da Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória, reuniu-se a Equipe de 
Apoio devidamente constituída pelo Sra. Prefeita, para dar continuidade a  Sessão do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019, cujo objeto visa o Constitui objeto do presente certame 
a “Registro de Preços para futura e eventual aquisição de cestas básicas e fraldas 
descartáveis, destinadas  a Secretaria Municipal de Assistência Social de  São João Batista do 
Glória/MG.”. Mostrou interesse em participar do referido certame, apresentando-se para 
credenciamento no horário indicado as seguintes  empresas: MIDAS COMERCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES inscrito no CNPJ sob nº 09.012.033/0001-
26, com sede à Rua Sete de Setembro, n° 130, Centro, Passos/MG, neste ato representada 
por Cláudio Piassi Freire, incrito no CPF sob o nº 049.661.056-25. PEG LEV SECOS E 
MOLHADOS LTDA pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 73.110.256/0001-25, com sede 
administrativa na Rua Realindo Jacinto Mendonça , nº 4353, Estação, Franca/SP, CEP: 14405-
201 neste ato representada por José dos Reis Silveira, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
147.980.936-53.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, 
Novo Horizonte, Passos/MG, neste ato representada por Sebastião Natan Lemos Paim pessoa 
física inscrita no CPF sob o nº 858.642.346-72,e a empresa que enviou pelos Correios: 
DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA – ME,   
pessoa jurídica inscrita no CNPJ 16.366.888/0001-10, com sede na rua Luiz Barbato, n° 80 A, 
bairro Aristeu da Costa Rios, Pouso Alegre/MG, neste ato representado por César Algusto de 
Almeida, inscrito no CPF n° 063.816.826-04. Dando início à Sessão, a Pregoeira recebeu os 
envelopes 01 (Credenciamento), credenciando desde logo as licitantes. Terminado o 
credenciamento foi recebido o envelope 02 referente as propostas comerciais e 03 referente a 
habilitação.Em seguida passou-se à abertura do envelope 02 referente as Propostas 
Comerciais. Em seguida foi constatado que as licitantes atenderam todos requisitos 
necessários para a participação do certame. Ato contínuo iniciou-se a etapa de lances verbais 
e negociação     conforme mapa de apuração em anexo. Destaca-se nesta Ata que o item 4 foi 
cancelado por estar em duplicidade de especificações. Em seguida passou para abertura dos 
envelopes 03 HABILITAÇÃO , e após minuciosa analise verificou que as  empresas: PEG LEV 
SECOS E MOLHADOS LTDA e DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA – ME estavam todas de acordo com o Edital e foram, 
declaradas HABILITADAS. 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.  
Conforme item  5.2.4 os licitantes vencedores dos itens: 02.03.05.06 e 07  as empresas 
apresentar  amostras  no prazo de 03 dias .Destaca-se nesta ata que   foi devolvido o envelope 
de Habilitação da empresa: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME  .   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.  
 
 
 
 
 


