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COMPRAS E LICITAÇÕES 

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018Aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril do ano de dois mil e 
dezoito, às 12:30 horas, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se a Pregoeira e Equipe de Apoio devidamente 
constituída pela Sra. Prefeita, na forma da Portaria nº 202/2017, alterada pela Portaria nº 272/2017, para o ato da Sessão 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, que visa ao Registro de Preços para futura e eventual aquisição de produtos 
cárneos para uso das Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Esporte e Cultura, Gabinete, Fazenda e Políticas Sociais 
do Município de Córrego Fundo/MG, conforme especificações contidas no Termo de Referência do Edital de convocação.  
Mostraram interesse em participar do referido certame, apresentando-se para credenciamento, por meio da apresentação 
do envelope 01 (Credenciamento), no horário indicado, as seguintes empresas: AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA 
LTDA-ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 68.513.084/0001-09, com sede administrativa na Avenida Abílio 
Machado, 941, bairro Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Formiga/MG, CEP: 35.570-000. Neste ato, representada 
por Anderson Modesto de Souza, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 608.998.831-68 e RG nº MG11.642.114, residente 
e domiciliado na Avenida Abílio Machado, 941-A, Bairro Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Formiga/MG, CEP: 35570-
000. Sendo o telefone da empresa (37) 3321-4238 e e-mail: merceariaandorinha@hotmail.com; CALIXTO E MARQUES 
COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 12.870.034/0001-16, com sede administrativa à Avenida Otto 
Krokauer, nº 990, no bairro Santa Casa, na cidade de Passos/MG, CEP: 37.904-028. Neste ato, representada por Laysa 
Barros Machado, pessoa física inscrita no CPF nº 132.908.936-77, residente e domiciliada à Rua Sebastião Teófilo, nº 100, 
na cidade de Passos/MG. Sendo o telefone da empresa (35) 3526-1616 / 3526-4070 e e-mail: gwgdistribuicao@hotmail.com; 
CASA DE CARNES W.A. LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 22.474.727/0001-43, com sede administrativa à Rua 
Joaquim Gonçalves da Fonseca, nº 150, Bairro Centro, na cidade de Córrego Fundo/MG, CEP: 35568-000. Neste ato, 
representada por Wilha Edson Furtado, pessoa física inscrita no CPF nº 038.433.106-88, residente e domiciliado à Rua 
Lizandro Veloso Cunha, 327, na cidade de Córrego Fundo/MG, CEP 35568-000. Sendo o telefone da empresa (37) 9 9988-
2640 e e-mail: wilhafurtado@yahoo.com.br; ISRAEL E ISRAEL LTDA – EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 
23.407.794/0001-08, com sede administrativa à Rua Padre Domingos, nº 117, bairro Cerrado, na cidade de Bambuí/MG, 
CEP: 38900-000. Neste ato, representada por Witharlles Antônio Martins, pessoa física inscrita no CPF nº 127.042.576-55, 
residente e domiciliado à rua Olímpio José Chaves, nº 87, bairro Candola, na cidade de Bambuí/MG. Sendo o telefone da 
empresa: (37) 3431-1209 e e-mail: supermercadoisrael@hotmail.com; SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA – 
ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 02.658.057/0001-08, com sede administrativa à Rua Joaquim Gonçalves da 
Fonseca, º 84 A, no Bairro Centro, na cidade de Córrego Fundo/MG, CEP: 35568-000. Neste ato, representada por 
Glauciano Alves da Cruz, pessoa física inscrita no CPF nº 072.120.226-83, residente e domiciliado à Rodovia LMG-830, 
Bairro São Geraldo/Trevo, na cidade de Córrego Fundo/MG, CEP: 35568-000. Sendo o telefone da empresa (37) 3322-9561 
e e-mail: corregofundoxml@hotmail.com. Registra-se que todos os licitantes, os quais, AÇOUGUE E MERCEARIA 
ANDORINHA LTDA-ME, CALIXTO E MARQUES COMÉRCIO LTDA, CASA DE CARNES W.A. LTDA, ISRAEL E ISRAEL 
LTDA – EPP e SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA – ME comprovaram a qualidade de ME/EPP nesta fase, e, 
portanto, usufruirão, dos benefícios da Lei Complementar 123/06. Terminado o credenciamento foram recebidos os 
envelopes 02 (proposta comercial) e 03 (habilitação). Em seguida, passou-se à abertura do envelope 02 referente à Proposta 
Comercial. Após análise, verificou-se que as licitantes AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA-ME, CALIXTO E 
MARQUES COMÉRCIO LTDA, CASA DE CARNES W.A. LTDA, ISRAEL E ISRAEL LTDA – EPP e SUPERMERCADO 
MARTINS CARDOSO LTDA – ME atenderam a todas as exigências do edital. Ato contínuo, iniciou-se a etapa de lances 
verbais. A fase de lances está descrita conforme relatório denominado “Mapa de Apuração” composto de 02 (duas) páginas 
anexas, que fazem parte integrante desta ata. Em análise ao último lance/preço apresentado e o termo de referência, 
constatou-se que o último lance apresentado na sessão, para cada item, encontra-se dentro do preço que vem sendo 
praticado no mercado, bem como está abaixo do teto máximo de preço definido para esta licitação. Assim sendo, as licitantes 
AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA-ME e SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA – ME, foram 
declaradas previamente vencedoras do certame. Em seguida passou-se à abertura do envelope 03 (habilitação) e após 
minuciosa análise da documentação, constatou-se que as documentações apresentadas pelas licitantes: AÇOUGUE E 
MERCEARIA ANDORINHA LTDA-ME e SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA – ME, estavam em pleno acordo 
com o Edital, portanto, foram declaradas habilitadas. Ressalta-se que a autenticidade das certidões online 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. A representante da licitante CALIXTO E 
MARQUES COMÉRCIO LTDA solicitou a comprovação de exequibilidade do preço ofertado pelas licitantes até o momento 
declaradas vencedoras. Diante a solicitação, a pregoeira e equipe de apoio analisaram os valores, e, segundo apuraram, 
deliberaram pelo indeferimento da solicitação de comprovação de exequibilidade, por considerar os valores originais 
adequados aos valores de mercado. Concluiu-se que o valor final foi decorrente dos lances dados no ato da sessão, que se 
entende não interferir na capacidade de as licitantes entregarem os produtos, conforme exigidos no instrumento convocatório 
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do certame.  Diante disto e, nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, considerando a renúncia expressa dos licitantes, 
sobre a intenção de recorrer da decisão, a Pregoeira delibera por adjudicar os itens a este licitante de acordo com o relatório 
“Mapa de Apuração” anexo. Pautando-se pelo princípio da celeridade, os licitantes serão intimados em razão de quaisquer 
decisões pelos e-mails supra 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. Maiza Maria Guimarães Pregoeira EQUIPE DE APOIO Aureci Cristina de Faria Borges Israel Garcia de Sousa Juliana 
Costa Khouri Romário José da Costa. REPRESENTANTES DAS LICITANTES PRESENTES AÇOUGUE E MERCEARIA 
ANDORINHA LTDA-ME CNPJ sob o nº 68.513.084/0001-09 Douglas Modesto Souza CPF nº 130.714.866-26 CALIXTO E 
MARQUES COMÉRCIO LTDA CNPJ nº 12.870.034/0001-16 Laysa Barros Machado CPF nº 132.908.936-77 CASA DE 
CARNES W.A. LTDA CNPJ nº 22.474.727/0001-43 Wilha Edson Furtado CPF nº 038.433.106-88 ISRAEL E ISRAEL LTDA 
– EPP CNPJ nº 23.407.794/0001-08 Witharlles Antônio Martins, CPF nº 127.042.576-55 SUPERMERCADO MARTINS 
CARDOSO LTDA – ME CNPJ nº 02.658.057/0001-08, Glauciano Alves da Cruz, CPF nº 072.120.226-83. 

__________________________________________________________________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Processo Licitatório 

n°. 196/2018, modalidade pregão presencial no registro de preços nº. 17/2018. Objeto Registro de Preços para futura e 

Eventual Aquisição de produtos cárneos para uso das Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Esporte e Cultura, 

Gabinete, Fazenda e Políticas Sociais do Município de Córrego Fundo/MG. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CÓRREGO 

FUNDO/MG, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 16.725.962/0001-48 com sede administrativa 

na Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, nº 493, Centro, Córrego Fundo/MG, neste ato representado pela Prefeita, Érica 

Maria Leão Costa.CONTRATADAS:AÇOUGUE E MERCEARIA ANDORINHA LTDA-ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 

sob o nº 68.513.084/0001-09, com sede administrativa na Avenida Abílio Machado, 941, bairro Sagrado Coração de Jesus, 

na cidade de Formiga/MG, CEP: 35.570-000. Neste ato, representada por Anderson Modesto de Souza, pessoa física 

inscrita no CPF sob o nº 608.998.831-68 e RG nº MG11.642.114, residente e domiciliado na Avenida Abílio Machado, 941-

A, Bairro Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Formiga/MG, CEP: 35570-000. Sendo o telefone da empresa (37) 3321-

4238 e e-mail: merceariaandorinha@hotmail.com. Valor total da ata de registro de preço: R$54.782,77(cinquenta e quatro 

mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos).SUPERMERCADO MARTINS CARDOSO LTDA – ME, 

pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 02.658.057/0001-08, com sede administrativa à Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, º 

84 A, no Bairro Centro, na cidade de Córrego Fundo/MG, CEP: 35568-000. Neste ato, representada por Glauciano Alves da 

Cruz, pessoa física inscrita no CPF nº 072.120.226-83, residente e domiciliado à Rodovia LMG-830, Bairro São 

Geraldo/Trevo, na cidade de Córrego Fundo/MG, CEP: 35568-000. Sendo o telefone da empresa (37) 3322-9561 e e-mail: 

corregofundoxml@hotmail.com. Valor total da ata de registro de preço: R$154.697,60 (cento e cinquenta e quatro mil 

seiscentos e noventa e sete reais e sessenta centavos). Córrego Fundo, 16 de abril de 2018. Maiza Maria Guimarães - 

Pregoeira Municipal. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Extrato do 4º. Termo Aditivo ao Contrato nº. 098/2014, Processo Licitatório nº. 780/2014 – Pregão nº. 063/2014.Objeto: 

Prorrogação contratual de prestação de serviços especializada em locação, implantação, suporte técnico e remoto, 

assessoria técnica, conversões de dados dos sistemas de gestão pública.Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CÓRREGO FUNDO - MGContratada: ACADEMIA DE GESTAO PÚBLICA S/A. Valor mensal: será mantido o valor estimado 

global de R$9.690,00 (nove mil seiscentos e noventa reais) para o período de 03 meses.Vigência: A partir da data de 

assinatura e término em 30 de Junho de 2018.Publique – se Córrego Fundo, 29 de março de 2018. Érica Maria Leão Costa 

Prefeita Municipal. 
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