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COMPRAS E LICITAÇÕES 

ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de 
dois mil e dezessete, às 12:30 horas, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se a Pregoeira e Equipe 
de Apoio devidamente constituída pela Sra. Prefeita Municipal, na forma da Portaria n. 202/2017, para o ato da 
Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017, cujo objeto visa registro de preços para futura e eventual aquisição 
de EPI (equipamentos de proteção individual), para proteção dos servidores da Administração do Município de 
Córrego Fundo/MG. Mostraram interesse em participar do referido certame, apresentando-se para credenciamento 
no horário indicado as seguintes empresas: COMEPI Produtos Comerciais EIRELI – ME, pessoa jurídica inscrita 
no CNPJ sob nº 11.768.299/0001-45, com sede administrativa à Rua Luiz Alves Cavalcanti, nº 689, na cidade de São 
João do Meriti/RJ, CEP: 25.561-162, neste ato representada por Fabiano Cleisson Marques Trajano, pessoa física 
inscrita sob o CPF 059.851.626-30, residente e domiciliado à Rua Bispo da Paz, nº 242, Bairro Tirol, na cidade de 
Belo Horizonte/MG, sendo o telefone de contato (31) 3382-2241, e e-mail: fcmlicitacoes@yahoo.com.br; DIMMIS DE 
SOUZA SEVERINO FERREIRA CPF 038.531.371-30-ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 27.744.055/0001-62, 
com sede administrativa à Rua Alcides Barbara, nº 115, na cidade de Juatuba/MG, CEP: 35.675-000, neste ato 
representada por Dimmis de Souza Severino Ferreira, pessoa física inscrita sob o CPF 038.531.371-30, residente 
e domiciliado à Rua Alípio Nogueira do Amaral, nº 385, na cidade de Juatuba/MG, CEP: 35.675-000, sendo o telefone 
de contato: (31) 3139-0556 e (31) 99805-5665, e e-mail contato@promor.com.br; EVOLUTION – EQUIPAMENTOS 
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI – ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 14.959.252/0001-57, com sede 
administrativa à Avenida Dom Pedro II, nº 2282 Loja – Bairro Caiçaras, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP: 30.760-
462, neste ato representada por Devanil Antônio Santa Rita, pessoa física inscrita sob o CPF nº 160.577.756-00, 
residente e domiciliado à Avenida Dom João VI, nº 621, Bairro Betânia, na cidade de Belo Horizonte/MG, sendo o 
telefone de contato (31) 3411-3350 / 3464-8633 / 3464-8629, e e-mail: evolutionepi@hotmail.com;  SM SEGURANÇA 
BELO HORIZONTE – LTDA – EPP, pessoa jurídica inscrita sob o CNPJ nº 06.176.619/0001-38, com sede 
administrativa à Avenida Francisco AS, nº 308, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP: 30411-145, neste ato 
representada por Marcos Antônio do Carmo, inscrito no CPF nº 6812096-00 – RG MG-3.685.750, residente e 
domiciliado à Rua Moema, nº 75, Bairro Água Branca, na cidade de Contagem/MG, sendo o telefone de contato (31) 
2123-0380, e e-mail: smbh.smbh@yahoo.com.br. Dando início à Sessão, a Pregoeira recebeu os representantes das 
licitantes participantes e, em seguida, solicitou o envelope 01 (Credenciamento), credenciando-os. Nesta fase os 
licitantes COMEPI Produtos Comerciais EIRELI – ME; DIMMIS DE SOUZA SEVERINO FERREIRA CPF 
038.531.371-30-ME; EVOLUTION – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI – ME; e SM 
SEGURANÇA BELO HORIZONTE – LTDA – EPP, comprovaram a qualidade de ME/EPP e usufruirão, nesta 
licitação, dos benefícios da Lei Complementar 123/06. Terminado o credenciamento foram recebidos os envelopes 
02 (propostas comerciais) e 03 (habilitação). Em seguida passou-se à abertura dos envelopes 02 referente às 
Propostas Comerciais. Após análise verificou-se que as licitantes COMEPI Produtos Comerciais EIRELI – ME; 
DIMMIS DE SOUZA SEVERINO FERREIRA CPF 038.531.371-30-ME; EVOLUTION – EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI – ME; e SM SEGURANÇA BELO HORIZONTE – LTDA – EPP atenderam a todas 
exigências do edital, inclusive quanto à apresentação da proposta em formato digital. Registra-se porém a ocorrência 
dos seguintes fatos: A licitante DIMMIS DE SOUZA SEVERINO FERREIRA CPF 038.531.371-30-ME foi 
desclassificada dos itens 14 a 18 e 25 a 32, cujas descrições estão relacionadas no edital, por não apresentar 
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) VÁLIDO para os referidos itens, conforme fora exigido na cláusula 5.2.4 do 
edital convocatório. Ato contínuo iniciou-se a etapa de lances verbais. Após esta etapa os lances apresentados foram 
conforme relatório anexo denominado “Mapa de Apuração” composto de 08 (oito) páginas que fazem parte integrante 
desta ata. O item nº 23 do edital não foi inserido no programa de registro de propostas do pregão no ato do 
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cadastramento do processo licitatório, e, portanto, foram cotados manualmente  pela pregoeira, cujos lances verbais 
seguem registrados no Mapa de Apuração. Não foi apresentada nenhuma proposta para o item 08 do edital (Capa 
de chuva), que, portanto, restou frustrado. No item 09 (Camisa) foi concedido prazo de três dias úteis (a contar do 
primeiro dia útil subsequente ao desta sessão) para que a licitante EVOLUTION – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL EIRELI – ME apresente amostra, nos termos do edital. O item 10 (Capacete) não foi adjudicado a 
nenhum licitante, por estarem todas as propostas acima da média de mercado. Em análise do último lance/preço 
apresentado e o termo de referência, constatou-se que os últimos lances apresentados na sessão para cada item 
encontram-se dentro do preço que vem sendo praticado no mercado, bem como está abaixo do teto máximo de preço 
definido para esta licitação (observada a ressalva acima), sendo as licitantes: COMEPI Produtos Comerciais EIRELI 
– ME; DIMMIS DE SOUZA SEVERINO FERREIRA CPF 038.531.371-30-ME; EVOLUTION – EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI – ME; e SM SEGURANÇA BELO HORIZONTE – LTDA – EPP declaradas 
previamente vencedora (s) do certame, ressalvado para o item 09 (camisa) para o qual se aguarda a apresentação 
de amostra. Em seguida passou-se à abertura do envelope 03 (habilitação) e após minuciosa análise da 
documentação constatou-se que as documentações apresentadas pelas licitantes: COMEPI Produtos Comerciais 
EIRELI – ME; DIMMIS DE SOUZA SEVERINO FERREIRA CPF 038.531.371-30-ME; EVOLUTION – 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI – ME; e SM SEGURANÇA BELO HORIZONTE – LTDA – 
EPP estavam em pleno acordo com o Edital, portanto, foram declaradas habilitadas. Ressalta-se que a 
autenticidade das certidões emitidas virtualmente será conferida imediatamente após o encerramento da sessão. 
Visando cumprir a publicidade, cópia desta ata será publicada no quadro de avisos da Prefeitura, bem como será 
disponibilizada a todos que a solicitarem. Diante disto e, nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, considerando 
a renúncia tácita dos licitantes, sobre a intenção de recorrer da decisão e, considerando que os licitantes COMEPI 
Produtos Comerciais EIRELI – ME; DIMMIS DE SOUZA SEVERINO FERREIRA CPF 038.531.371-30-ME; 
EVOLUTION – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI – ME; e SM SEGURANÇA BELO 
HORIZONTE – LTDA – EPP estão habilitados, a Pregoeira delibera por adjudicar parcialmente o objeto/itens a estes 
licitantes de acordo com o relatório “Mapa de Apuração” anexo. Ato contínuo, aguarda-se o prazo para apresentação 
a amostra supramencionada (item 09: camisa manga longa e gola alta com proteção solar (tecido térmico) tamanhos 
P, M, G e GG, nas cores preto, azul claro e cinza). Pautando-se pelo princípio da celeridade, os licitantes serão 
intimados de quaisquer decisões pelos e-mails supracitados, fornecidos pelos próprios representantes na sessão de 
licitação. Em nada mais havendo a tratar, a Pregoeira encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida 
e aprovada, vai assinada por quem de direito. Aline Patrícia da Silveira.Pregoeira Substituta. EQUIPE DE APOIO 
Aureci Cristina de Faria Borges. Membro. Israel Garcia de Sousa.Membro. Juliana Costa Khouri. Membro.Romário 
José da Costa. Membro.REPRESENTANTES DAS LICITANTES PRESENTES: COMEPI Produtos Comerciais 
EIRELI – ME, CNPJ nº 11.768.299/0001-45, Fabiano Cleisson Marques Trajano, CPF 059.851.626-30; DIMMIS 
DE SOUZA SEVERINO FERREIRA CPF 038.531.371-30-ME CNPJ nº 27.744.055/0001-62 Dimmis de Souza 
Severino Ferreira, CPF 038.531.371-30; EVOLUTION – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI – 
ME CNPJ nº 14.959.252/0001-57. Devanil Antônio Santa Rita.CPF nº 160.577.756-00;SM SEGURANÇA BELO 
HORIZONTE – LTDA – EPP CNPJ nº 06.176.619/0001-38 Marcos Antônio do Carmo,CPF nº 6812096-00 – RG 
MG-3.685.750. 
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