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COMPRAS E LICITAÇÕES 

Processo Licitatório n°. 508/2018. Pregão Presencial nº. 046/2018. Objeto: Registro de Preços para Futura e eventual 
contratação de serviços mecânicos, elétricos, lanternagem, pintura, alinhamento e balanceamento, serviço de torno e solda 
para a Frota do Município de Córrego Fundo/MG. Sessão às 12hs30min do dia 29/10/18. Local: Rua Joaquim Gonçalves da 
Fonseca, nº 493, Córrego Fundo/MG. Informações e editais: site www.corregofundo.mg.gov.br, 
pregoescorregofundo@gmail.com ou pelo telefone (37) 3322-9202. Córrego Fundo/MG, 09 de outubro de 2018. Aline 
Patrícia da Silveira Leal - Pregoeira Municipal. 
__________________________________________________________________________________________________ 

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018 Aos nove dias do mês de outubro 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 n. 095/2018, para o ato da Sessão do Pregão Presencial nº 042/2018, 
Procedimento Licitatório nº 445/2018, cujo objeto trata-se do Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 
Materiais de Papelaria para uso das Secretarias de Políticas Sociais, Educação, Saúde, Esporte e Cultura, Gabinete, 
Fazenda e Obras do Município de Córrego Fundo/MG, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo 
I) do instrumento convocatório do certame. Mostraram interesse em participar do referido certame, apresentando-se para 
credenciamento no horário indicado as seguintes empresas: ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ: 31.486.195/0001-55, com sede administrativa à Rua Frei Henrique, nº 639, Loja 1, Bairro da 
Providência, na cidade de Pará de Minas/MG, CEP: 35660-970. Neste ato, representada por Marcelo de Souza Soares, 
pessoa física inscrita no CPF: 047.278.146-41, residente e domiciliado à Rua Pedro de Melo Franco, nº 191, no Bairro 
Belvedere, CEP: 35.661-303. Sendo o telefone da empresa (37) 3237-1276 e e-mail: licita@aliancacomercio.com. CLIPS 
SETE LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 20.434.214/0001-83, com sede administrativa à Rua Júlio Carlos de Almeida, 
nº 314, Bairro Condomínio Ermitage, na cidade de Sete Lagoas/MG, CEP: 35.702-700. Neste ato, representada por Francis 
Hangel Vasconcelos da Silva, pessoa física inscrita no CPF: 085.844.166-76, residente e domiciliado à Rua Frederico 
Ozanam, nº 82, Bairro Novo Horizonte, na cidade de Sete Lagoas/MG. Sendo o telefone da empresa (31) 3773-8500 e e-
mail: clipssete@yahoo.com. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR EIRELI-ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 
08.108.696/0001-86, com sede administrativa à Rua Dr. Ary Teixeira, nº 458, bairro Centro, na cidade de Vespasiano/MG, 
CEP: 33200-000. Neste ato, representada por Kleyton Silva Lopes, pessoa física inscrita no CPF: 07680335605, residente 
e domiciliado à Rua Maria José da Silva Rocha, nº 36, Apto. 401, na cidade de Vespasiano/MG, CEP: 33200-000. Sendo o 
telefone da empresa (31) 3621-2470 e e-mail: distribuidoragcr1@gmail.com. ISRAEL E ISRAEL LTDA – EPP, pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ: 23.407.794/0001-08, com sede administrativa à Rua Padre Domingos, nº 177, na cidade de 
Bambuí/MG, CEP: 38.900-000. Neste ato, representada por Paulo José Israel Azevedo, pessoa física inscrita no CPF: 
436.040.996-68, residente e domiciliado à Rua Padre Domingos, nº 11, Apto. 01, na cidade de Bambuí/MG. Sendo o telefone 
da empresa (37) 3431-1209 e e-mail: supermercadoisrael@hotmail.com. LOJA DO AENDES LTDA-ME, pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ: 13.090.025/0001-75, com sede administrativa à Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, nº 88, Bairro Centro, 
na cidade de Córrego Fundo/MG, CEP: 35568-000. Neste ato, representada por Aendes Eduardo da Cunha, pessoa física 
inscrita no CPF: 005.931.826-00, residente e domiciliado à Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, nº 645, Bairro Centro, na 
cidade de Córrego Fundo/MG, CEP: 35568-000. Sendo o telefone da empresa (37) 3322-9305 e e-mail: 
lojadoaendes11@hotmail.com. As licitantes presentes, sendo estas: ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CLIPS 
SETE LTDA, DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR EIRELI-ME, ISRAEL E ISRAEL LTDA – EPP e LOJA DO AENDES 
LTDA-ME, comprovaram a qualidade de ME/EPP/MEI nesta fase, portanto, usufruirão, dos benefícios da Lei Complementar 
123/06. Terminado o credenciamento foi recebido o envelope 02 (proposta comercial) e 03 (habilitação). Em seguida passou-
se à abertura do envelope 02 referente à Proposta Comercial. Após análise verificou-se que a licitante DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS GCR EIRELI-ME apresentou CD com proposta em formato digital incompleta, contendo somente sete arquivos, 
diferente da instrução do Anexo X do edital; ao abrir o arquivo executável mostra-se a mensagem de que a proposta está 
vazia, portanto a proposta da licitante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR EIRELI-ME foi declarada 
DESCLASSIFICADA, conforme item 5.2 do edital. Em seguida, o representante da licitante abandonou a sessão, 
renunciando tacitamente ao direito de recurso. As licitantes ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CLIPS SETE 
LTDA, ISRAEL E ISRAEL LTDA – EPP e LOJA DO AENDES LTDA-ME atenderam a todas exigências do Edital, portanto 
foram classificadas para a fase de lances. Ato contínuo, iniciou-se a etapa de lances verbais. Ressalta-se que as licitantes 
presentes alegaram que, para o item 33 (código 15127), o cadastro no sistema foi feito em pacote, sendo unidade a definição 
correta, como consta do edital. Outra observação das licitantes é quanto ao item 59 (código 17476), em que, no sistema 
foram cadastradas 45 unidades, enquanto o edital licita somente 44. A Pregoeira decidiu por não julgar o item 70 (código 
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9930), em razão de não existir no mercado pacote com 12 unidades, conforme exigido na descrição, mas sim pacote com 
08 unidades, apenas. No sistema do pregão, o item 74 (código 23067) tinha cadastradas 14 unidades, enquanto o edital 
licita somente 12. O item 93 do edital foi cadastrado no sistema com código divergente do que consta no Edital (código 
10872), porém todas as licitantes cotaram corretamente o produto, não havendo prejuízo para o Município ou licitantes, 
desta forma foi julgado normalmente no certame. Além disso, para este item foram cadastradas 32 unidades no sistema, 
enquanto o edital licita somente 29 unidades. No item 107 (código 9868), foram cadastradas 22 unidades, enquanto o edital 
licita 29. Item 108 (código 12815), foram cadastradas 46 unidades, enquanto o edital licita 53. A Pregoeira decidiu não julgar 
o item 115 (código 9924) por terem alegado os licitantes que o preço é inexequível para a unidade “caixa”. Os licitantes que 
cotaram preço dentro da média cotaram apenas o preço de uma unidade, e não “caixa”, como expresso no Edital. Os itens 
de 98 a 108 do edital foram cadastrados no sistema com código divergente do que consta do Edital, porém todas as licitantes 
cotaram corretamente os produtos, não havendo prejuízo para o Município ou licitantes, desta forma foram julgados 
normalmente no certame. A Pregoeira decidiu não julgar o item 116 (código 18987) por terem alegado os licitantes que o 
preço é inexequível para a unidade “caixa”. Os licitantes que cotaram dentro da média cotaram preço de uma unidade 
apenas e não “caixa” como exige o edital. A Pregoeira decidiu não julgar o item de código 12742 e código 12814 por terem 
sido cadastrados no sistema sem constar no edital. Para todos os casos de divergência de quantidades, prevalece o que 
determina o instrumento convocatório ao certame. A Pregoeira declarou que, posteriormente à licitação, será feita a 
adequação das quantidades divergentes no sistema. Após esta etapa, os lances apresentados foram conforme relatório 
denominado “Mapa de Apuração” composto de 08 (oito) páginas, que fazem parte integrante desta ata. Em análise do 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, sendo as licitantes: ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CLIPS SETE LTDA, ISRAEL E 
ISRAEL LTDA – EPP e LOJA DO AENDES LTDA-ME declaradas previamente vencedoras do certame. Em seguida passou-
se à abertura do envelope 03 (habilitação) e, após minuciosa análise da documentação, constatou-se que a documentação 
apresentada pelas licitantes ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CLIPS SETE LTDA, ISRAEL E ISRAEL LTDA 
– EPP e LOJA DO AENDES LTDA-ME estavam em pleno acordo com o Edital, e, portanto, foram declaradas habilitadas. 
Ficou acordado, entre as licitantes presentes e o Município de Córrego Fundo, o prazo de três dias úteis a contar do primeiro 
dia posterior ao certame para a apresentação das amostras relacionadas no item 13 do Termo de Referência, anexo I do 
Edital do processo licitatório. Ressalta-se que a autenticidade das certidões digitais será conferida imediatamente após a 
sessão. Visando cumprir a publicidade, cópia desta ata será publicada no diário eletrônico do Município, bem como será 
disponibilizada a todos que solicitarem. Diante disto e, nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, considerando a renúncia 
expressa dos licitantes presentes, bem como a renúncia tácita das licitantes CLIPS SETE LTDA, DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS GCR EIRELI-ME e ISRAEL E ISRAEL LTDA – EPP, vez que não estavam mais presentes na sessão, a 
Pregoeira delibera por adjudicar o objeto aos licitantes vencedores e habilitados no certame, de acordo com o relatório 
“Mapa de Apuração” anexo. Pautando-se pelo princípio da celeridade, os licitantes serão intimados 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, será assinada por quem de direito. 
Aline Patrícia da Silveira Leal Pregoeira Aureci Cristina de Faria Borges Membro Kellen Kariny e Silva Membro Juliana Costa 
Khouri Membro LICITANTES PRESENTES ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ: 31.486.195/0001-55 
Marcelo de Souza Soares CPF: 047.278.146-41 CNPJ: 13.090.025/0001-75 Aendes Eduardo da Cunha CPF: 005.931.826-
00
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