
 

 
 
 

ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2020 
 
Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, na sala 
de licitações da Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória, reuniu-se a 
Pregoeira e Equipe de Apoio devidamente constituída pela Sra. Prefeita, para o ato da  
Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2020, cujo objeto visa o “Registro de 
preço para futura e eventual aquisição de suplemento, espessante, mix de fibras 
e módulo para uso de pacientes internados no Hospital Municipal Dona Chiquita 
do Município de São João Batista do Glória”. Mostrou interesse em participar do 
referido certame apresentando-se para credenciamento no horário indicado as 
seguintes  empresas: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA: pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 11.851.214/0001-98, com sede administrativa na Rua 
Coronel Pedro Corrêa, nº 769, Centro, Alfenas/MG, CEP: 37.130-087 neste ato 
representada por Giovana Maria Esteves de Oliveira, pessoa física inscrita no CPF sob 
o nº 117.364.716-35, RG 17.535.626 SSP/MG, que estava presente na sessão. 
SEBASTIAO MARQUES EPP, pessos 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: 37.701-016, neste ato representada por Sebastião 
Marques, inscrito no CPF: 007.702.566-00 e RG M-42.757-MG. COMERCIAL OTTO 
EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 31.374.156/0001-66, com sede 
administrativa na Avenida Fernando de Noronha, nº 1144, Loja 03, Bairro Impaúbas, 
Ipatinga/MG, representada por Joubert Siman Barbosa, pessoa física iscrita no CPF 
sob o nº 625.373.426-1. NUTRYBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES 
EIRELI EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 11.050.585/0001-70, com sede 
administrativa na Rua Minas Gerais, nº 1383, Centro, Divinópolis/MG, neste ato 
representado por Kenio Ferreira D Almeida pessoa física inscrito no CPF sob o nº 
884.519.926-68. Dando início à Sessão, a Pregoeira recebeu os envelopes 01 
(Credenciamento), 02 (Proposta) e 03 (Habilitação) procedendo desde logo o 
credenciamento das licitantes que estavam presentem na sessão. Terminado o 
credenciamento passou-se à abertura do envelope 02 referente as Propostas 
Comerciais. Ato contínuo iniciou-se a etapa de lances verbais e negociação. Em 
seguida passou-se à abertura do envelope 02 referente as Propostas Comerciais. Após 
análise das propostas verificou-se que a licitante NUTRYBODY DIETAS E 
SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI EPP, foi desclassificada no item 03, pois não 
atendeu as especificações do edital em relação a embalagem. Dado sequencia a 
sessão iniciou-se a etapa de lances verbais e negociação a dizer para o item 01 o valor 
de R$ 26,60 (vinte e seis reais e sessenta centavos), para o item 02 o valor de R$44,80 
(quarenta e quatro reais e oitenta centavos), para o item 03 o valor de R$56,00 
(cinquenta e seis reais), para o item 04 o valor de R$29,40 (vinte e nove reais e 
quarenta centavos) e para o item 05 o valor de R$29,40 (vinte e nove reais e quarenta 
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centavos). Encerrada esta etapa a licitante EV COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA foi declarada previamente vencedora do processo. Em seguida 
passou  para a abertura do envelope de habilitação da empresa EV COMERCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, e após minuciosa análise verificou que a mesma 
atendeu  todas as exigências do edital quanto a habilitação. Na própria Sessão de 
Licitação foi realizada a consulta e validação das Certidões online e todas foram 
validadas e a empresa EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA foi 
declarada HABILITADA. Destaca-se que não se fez necessário a apresentação de 
amostras pelo fato dos itens vencedores já serem adquiridos pelo Município e ter a 
anuência da Nutricionista. O envelope de habilitação da empresa SEBASTIÃO 
MARQUES EPP, NUTRYBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI 
EPP e COMERCIAL OTTO EIRELI as quais não se lavraram vencedoras de nenhum 
item ficarão à disposição para retirada no prazo de trinta dias. Diante de tudo e nos 
termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, a licitante presente na sessão não manifestou 
sobre a intenção de recorrer da decisão razão pela qual a pregoeira adjudica o objeto 
ao licitante vencedor de acordo com o mapa. Em nada mais havendo a tratar, encerra-
se a sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por 
quem de direito. 
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