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COMPRAS E LICITAÇÕES 

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2018 Aos 16 (dezesseis) 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 nº 095/2018 para o ato da Sessão do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 044/2018, que visa a contratação de empresa para fornecimento de estrutura para a festividade de 
comemoração ao 23º aniversário do Município, a realizar-se no dia 23/10/2018, no Centro do Município de Córrego 
Fundo/MG, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I) 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: NAVE DO SOM PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, 
pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 09.199.680/0001-99, com sede administrativa à Rua José Alves Barbosa, nº 56, Bairro 
Bela Vista, na cidade de Formiga/MG, CEP: 35570-000. Neste ato, representada por Abalém José da Costa, pessoa física 
inscrita no CPF nº 389.372.636-53, residente e domiciliado à Rua José Alves Barbosa, nº 56, Bairro Bela Vista, na cidade 
de Formiga/MG, CEP: 35570-000. Sendo o telefone da empresa (37) 3322-1787 / 9 9988-1788 e e-mail: 
navedosom@navedosom.com.br. ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 
05503400/0001-33, com sede administrativa à Rua das Oliveiras, nº 21, Bairro Universitário, na cidade de Divinópolis/MG, 
CEP: 35500-282. Neste ato, representada por Sandra Aparecida Gonçalves Ferreira, pessoa física inscrita no CPF: 
835.601.226-00, residente e domiciliada à Rua Planalto, nº 70, Bairro Manuel Valinhas, na cidade de Divinópolis/MG. Sendo 
o telefone: (37) 9 9967-5600 / 3221-6370 e e-mail: alexsom@alexsom.com.br. DCM FERREIRA SEGURANÇA, pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ: 21.322.053/0001-07, com sede administrativa à Rua Padre Manoel Xavier, nº 187, Bairro Oliveira 
Morais, na cidade de Itapecerica/MG, CEP: 35500-000. Neste ato, representada por Ivanete Maria Cota, pessoa física no 
CPF 008.360.036-16, residente e domiciliada à Rua Necésio dos Santos, nº 20, Centro, na cidade de Itapecerica/MG. Sendo 
o telefone da empresa: (37) 3341-1184 e e-mail: dcmferreiraseg@hotmail.com. SANTHANOVA EIREILI ME, pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ: 26.626.370/0001-22, com sede administrativa à Rua Maria de Lourdes Oliveira Morato, nº 23, Bairro 
Chapadão, na cidade de Pitangui/MG, CEP: 35.650-000. Neste ato, representada por Dalmo José de Mendonça, CPF: 
820.959.306-49, residente e domiciliado à Rua Padre Joaquim Lopes, nº 144, na cidade de Pitangui/MG. Sendo o telefone 
da empresa (37) 3327-2595 e e-mail: bandasantha@hotmail.com. TIBÚRCIO SHOWS EIRELI, pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ: 19.846.816/0001-69, com sede administrativa à Rua Pará, nº 770, Bairro Sidil, na cidade de Divinópolis/MG, CEP: 
35502-032. Neste ato, representada por Anderson Silva Guimarães, pessoa física inscrita no CPF: 012.569.976-09, 
residente e domiciliado à Rua Bambuí, nº 702/101, Bairro Santo Antônio, na cidade de Divinópolis/MG. Sendo o telefone da 
empresa: (37) 9 9902-5000 e e-mail: tiburcioshows@hotmail.com. GUARDIÕES DA VIDA SOCORRO E RESGATE EIRELI, 
pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 31.568.420/0001-00, com sede administrativa à Rua Tiradentes, nº 70, na cidade de 
Arcos/MG, CEP: 35588-000. Neste ato, representada por Gabriely Silva Franco, pessoa física inscrita no CPF nº 
094.554.676-90, residente e domiciliada à Rua Henrique Alves Teixeira, nº 124, na cidade de Arcos/MG. Sendo o telefone 
da empresa (37) 9 9137-5193 e e-mail: daniela.samara@hotmail.com. Registra-se que as licitantes: NAVE DO SOM 
PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA ME, DCM FERREIRA SEGURANÇA, 
SANTHANOVA EIREILI ME, TIBÚRCIO SHOWS EIRELI, GUARDIÕES DA VIDA SOCORRO E RESGATE EIRELI 
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 NAVE DO SOM 
PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA ME, DCM FERREIRA SEGURANÇA, 
SANTHANOVA EIREILI ME, TIBÚRCIO SHOWS EIRELI atenderam às exigências estipuladas no edital. Já a licitante 
GUARDIÕES DA VIDA SOCORRO E RESGATE EIRELI foi desclassificada por não atender ao disposto nos itens 5.3.2, 
5.3.4, 5.3.5, 5.3.7 e 5.3.10 do edital, que versam sobre os critérios para validade da proposta. Em decorrência do fato, a 
representante abandonou o certame, renunciando tacitamente sobre a intenção de recorrer da decisão, nos termos do Art. 
4º, XVIII da Lei 10.520/02. Ato contínuo, iniciou-se a etapa de cadastramento das propostas escritas e, posteriormente, a 
etapa de lances verbais. Encerrada a fase de lances verbais, verificou-se que a licitante NAVE DO SOM PROMOÇÕES 
ARTÍSTICAS LTDA foi declarada vencedora prévia para o Lote 01 e DCM FERREIRA SEGURANÇA foi declarada 
vencedora prévia para o Lote 02, conforme descrição no relatório denominado “Mapa de Apuração”, composto de 04 (quatro) 
páginas anexas, que integram a presente ata. Em análise ao último lance/preço apresentado e o termo de referência, 
constatou-se que o último lance apresentado na sessão, para cada lote, encontra-se dentro do preço que vem sendo 
praticado no mercado, bem como está abaixo do teto máximo de preço (percentual de desconto), atendendo ao exigido para 
o certame. Em seguida, passou-se à abertura dos envelopes 03 (habilitação) e, após minuciosa análise da documentação, 
constatou-se que os documentos apresentados pelas licitantes NAVE DO SOM PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA e DCM 
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FERREIRA SEGURANÇA estavam em pleno acordo com o Edital, e, portanto, foram declaradas habilitadas. Observa-se 
que a autenticidade das certidões digitais será conferida imediatamente após o encerramento da sessão. Diante disto e, nos 
termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, considerando a renúncia expressa das licitantes presentes sobre a intenção de 
recorrer da decisão, a Pregoeira delibera por adjudicar o objeto às licitantes vencedoras, como expresso nesta ata, de 
acordo com o relatório “Mapa de Apuração” anexo. Pautando-se pelo princípio da celeridade, as licitantes serão intimadas 
de quaisquer decisões pelos telefones 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 (ausente) Membro Kellen Kariny e 
Silva Membro Juliana Costa Khouri Membro LICITANTES PRESENTES NAVE DO SOM PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 
CNPJ: 09.199.680/0001-99 Abalém José da Costa CPF: 389.372.636-53 ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA ME CNPJ: 
05503400/0001-33 Sandra Aparecida Gonçalves Ferreira CPF: 835.601.226-00 DCM FERREIRA SEGURANÇA CNPJ: 
21.322.053/0001-07 Ivanete Maria Cota CPF 008.360.036-16 SANTHA NOVA EIREILI ME CNPJ: 26.626.370/0001-22 
Dalmo José de Mendonça CPF: 820.959.306-49 TIBÚRCIO SHOWS EIRELI CNPJ: 19.846.816/0001-69 Anderson Silva 
Guimarães CPF: 012.569.976-09 
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MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-MG: Extrato do 1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preço nº 013/2018, Processo 
Administrativo nº 012/2018, Pregão Presencial nº 001/2018. Objeto: Futura e Eventual Aquisição de Combustíveis para 
Abastecimento de Veículos, Motocicletas e Máquinas constantes da Frota Municipal e Equipamentos do Município de 
Córrego Fundo/MG. Contratante: Município de Córrego Fundo-MG. Contratado: Auto Posto Portal de Ouro LTDA. Valor 
unitário: Conforme estabelecido no parecer jurídico de realinhamento de preço, os itens solicitados e analisados ficam 
alterados da seguinte forma: a) Diesel S-10: altera-se o preço de R$ 3,59 (três reais e cinquenta e nove centavos) para R$ 
3,97 (três reais e noventa e sete centavos) mantendo-se o percentual de lucro inicialmente contratado. Publique-se. Córrego 
Fundo, 05 de outubro de 2018. Érica Maria Leão Costa. Prefeita. 
__________________________________________________________________________________________________ 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO RATIFICAÇÃO: PROCESSO LICITATÓRIO nº 0513/2018. MODALIDADE: 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 010/2018. Ratifico nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, o ato de Declaração de 
“Inexigibilidade”, exarado neste feito, caracterizada pelo art. 26, da citada Lei, procedimento administrativo instaurado 
Contratação de serviços artísticos para realização de shows na festividade do 23º Aniversário de Córrego Fundo, no dia 23 
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de outubro de 2018, na Praça Vigário João Ivo- Centro, em Córrego Fundo/MG, com duração de 1hs30m para cada artista 
solo/banda, por enquadrar-se nos termos do art. 25, Caput da Lei Federal n.º 8.666/93. Valor total: R$4.600,00. Córrego 
Fundo/MG, 16 de outubro de 2018. Érica Maria Leão Costa – Prefeita. 
__________________________________________________________________________________________________ 

DECISÃO ADMINISTRATIVA Processo Licitatório n° 0392/2018 Pregão Presencial nº 035/2018 Objeto: Registro de 
Preços Futura Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, para atender às necessidades das Secretarias Municipais, 
conforme especificações e quantidades estabelecidas de Córrego Fundo-MG. Considerando que foi emitida nova 
convocação para apresentação de amostras nos termos da Decisão Administrativa datada de 01 de outubro de 2018; 
Considerando que foram apresentadas as seguintes amostras pelas respectivas licitantes vencedoras: 

CÓDIGO 
(CONFORME EDITAL) 

DESCRIÇÃO MARCA 
LICITANTE SEGUNDO 

CLASSIFICADO 

14509 
Saco plástico reforçado para lixo comum na cor preto fosco 

capacidade 60 litros. 
Marina 

Maria José Rodrigues 
Caetano Mercearia ME 

20766 
Saco plástico reforçado p/ lixo comum na cor preto fosco, 
c/dimensões mínimas 39 x 58 cm –capacidade 15 litros. 

Lixo Lix 
Woltine Comércio e 

Representação LTDA 

10268 
Condicionador infantil para cabelo - consistente que não 

escorre da mão, mínima de 200 ml. 
Isa Baby 

Maria José Rodrigues 
Caetano Mercearia ME 

10319 

Shampoo infantil perfumado, consistente que não escorra na 
mão, não conter sal, não irritar os olhos e não deixar 

resíduos, para qualquer tipo de cabelo, com no mínimo 200 
ml. 

Bebê Vida 
Woltine Comércio e 

Representação LTDA 

Considerando que, nos termos do edital, as amostras foram analisadas pelo Município, através de servidor designado, por 

critérios objetivos; Considerando o relatório de Avaliação das amostras apresentado em 16 de outubro de 2018, pela 

Secretaria Municipal de Educação, em anexo; Considerando a supremacia do interesse público sobre o interesse privado1; 
Decide por desclassificar a proposta da licitante Woltine Comércio e Representação LTDA para o item “Saco Plástico 15 

litros” (código 20766), tendo em vista que as amostras comprovaram que o produto apresentado na proposta de preço deste 

licitante não atende às especificações técnicas do edital; Decide por desclassificar a proposta da licitante Woltine Comércio 

e Representação LTDA, para o item “Sabonete líquido cremoso” (código 11786), por não ter a licitante apresentado a 

amostra do produto no prazo designado; Decide por desclassificar a proposta da licitante Limpe Fácil Produtos de Limpeza 

e Descartáveis LTDA para o item “Saco plástico 75x95cm” (código 21490), por não ter a licitante apresentado a amostra do 

produto no prazo designado; Decide por desclassificar a proposta da licitante Mastermed Representação e Comércio 

Atacadista e Hospitalar EIRELI EPP para o item “Lava louça líquido” (código 14467), para o item “Sabão em pó alvejante 

01kg” (código 1199), para o item “Saco plástico 30 litros” (código 14493), para o item “Saco plástico 50 litros” (código 11789) 

e para o item “Saco plástico 100 litros” (código 11788), por não ter a licitante apresentado a amostra do produto no prazo 

designado; Decide por desclassificar a proposta da licitante Wtrade Intermediação de Negócios LTDA-ME, para o item 

“Sabão em pó alvejante 500gr” (código 5498), por não ter a licitante apresentado a amostra do produto no prazo designado; 
Decide por convocar os terceiros colocados, conforme abaixo, para apresentação de amostra, NO PRAZO MÁXIMO DE 04 

(QUATRO) DIAS ÚTEIS, nos termos do Art. 4º, inciso XVI, da Lei Federal 10.520/2002;  

                                                           
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Conceito de interesse público e a personalização do Direito administrativo. Op. cit., p. 124: 

“(...) o conceito de interesse público não se constrói a partir da impossibilidade técnica de os particulares satisfazerem 

determinados interesses individuais, mas pela afirmação da impossibilidade ética de deixar de atendê-los”. 
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CÓDIGO (CONFORME 
EDITAL) 

DESCRIÇÃO MARCA 
LICITANTE SEGUNDO 

CLASSIFICADO 

21490 
Saco plástico reforçado p/ lixo comum na cor preto fosco 

com dimensões mínimas de 75 x 95 cm. 
Rava 

Mastermed Representação 
e Comércio Atacadista e 
Hospitalar EIRELI EPP 

14467 
Lava louça líquido, concentrado, multiuso, 
biodegradável. 100% transparente. 1ª linha 

Limpol 
Woltine Comércio e 

Representação LTDA 

5498 
Sabão em pó alvejante, biodegradável, com fragrância 

suave de toques florais, qualidade superior (produto 
sustentável). 

Assim 
Maria José Rodrigues 

Caetano Mercearia ME 

11786 

Sabonete líquido cremoso, fragrância suave de erva 
doce   ou neutro com ação bactericida, para higiene 

pessoal. Indicado para banho -e lavagem das -mãos. O 
produto DEVERA CONTER marca do fabricante, data de 

fabricação, prazo de validade. 

Tok 
Botânico 

Maria José Rodrigues 
Caetano Mercearia ME 

1199 
Sabão em pó alvejante, biodegradável, com fragrância 

suave de toques florais, qualidade superior (produto 
sustentável). 01kg 

Flash 
Wtrade Intermediação de 

Negócios LTDA 

14493 
Saco plástico reforçado p/ lixo comum na cor preto fosco, 
c/ dimensões mínimas 59 x 62 cm –capacidade 30 litros. 

Lixo Lix 
Woltine Comércio e 

Representação LTDA 

11789 
Saco plástico reforçado p/ lixo comum na cor preto fosco, 
c/ dimensões mínimas 63 x 80 cm –capacidade 50 litros. 

Lixo Lix 
Woltine Comércio e 

Representação LTDA 

11788 
Saco plástico reforçado p/ lixo comum na cor preto fosco, 

c/ dimensões mínimas 75 x 1,05 cm –capacidade 100 
litros. 

Poliluz Israel e Israel LTDA 

20766 
Saco plástico reforçado p/ lixo comum na cor preto fosco, 
c/dimensões mínimas 39 x 58 cm – capacidade 15 litros. 

Exata 
Exata Indústria e Comércio 

Ltda-EPP 

Decide por fim, privilegiando o princípio da celeridade e eficiência aplicados à Administração Pública, em especial nos atos 
relacionados às licitações na modalidade Pregão, comunicar os licitantes pelos endereços eletrônicos fornecidos na sessão 
pública desta licitação, bem como, publicar esta decisão no diário oficial eletrônico; Dê-se conhecimento desta decisão a 
todos os interessados, prosseguindo-se nos termos ulteriores da licitação em curso. Córrego Fundo/MG, 17 de outubro de 
2018. Aline Patrícia da Silveira Leal Pregoeira Municipal 
__________________________________________________________________________________________________ 
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