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ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, ABERTURA E 

JULGAMENTO DE SEU CONTEÚDO ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

11/2021, INSTAURADO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021, CUJO 

OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE LIMPEZA, 

COPA E COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 

 

 

Preâmbulo: Às 9h:00min do dia 25 de maio do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), 

na Escola do Legislativo Municipal de Sete Lagoas, reuniu a pregoeira e sua equipe de apoio, 

nomeados que foram pelo Ato nº 28.868, de 05 de janeiro de 2021, para proceder ao recebimento dos 

envelopes, a abertura e julgamento de seu conteúdo, referente ao processo licitatório em referência. 

Publicidade: Dando início aos trabalhos a pregoeira verificou que o extrato do edital, convocando as 

empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, foi publicado no Diário Oficial do Legislativo, Edição 

nº 1.482, de 12.05.2021, Diário Oficial do Município, Edição nº 1.966, de 13.05.2021. O edital, na 

íntegra, foi inserido no site oficial – www.camarasete.mg.gov.br –, e cópia integral do instrumento 

convocatório foi afixada no quadro geral de avisos que se encontra no hal de entrada desta Casa 

Legislativa. Assim foi cumprido o disposto no artigo 4º, inciso I da Lei Nacional nº 10.520, de 2002 e 

artigo 8º, § 1º, inciso IV da Lei Nacional nº 12.527, de 2011 (Lei de Acesso à Informação). Diante da 

publicidade concedida ao certame diversas empresas retiraram o edital no site oficial, conforme 

demonstra o relatório inserido nestes autos. Credenciamento: No dia e horário designado no edital 

regente do certame 5 (cinco) empresas se apresentaram e protocolaram, a tempo e modo, seus 

envelopes contendo a proposta comercial e os documentos de habilitação, quais sejam: 1). ALIANÇA 

COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA, nesta sessão representada pelo Sr. Marcelo de Souza Soares, 

2). RM LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO - EPP, nesta sessão representada pelo Sr. Yago Junio 

Dias da Silva; 3). MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE, nesta sessão representada pelo Sr. 

Glauberth Philipp da Silva; 4). TREZE LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, nesta sessão 

representada pelo Sr. Edgar Henrique da Fonseca e 5). COMERCIAL VENER LTDA, nesta sessão 

representada pelo Sr. Tiago Ernesto Guerra. Foi noticiado aos representantes das licitantes que não 

houve pedido de esclarecimentos e nem impugnação às cláusulas do edital. A fase de credenciamento 

foi encerrada pela pregoeira às 9h:30min. Registre-se a presença do Gestor Administrativo e 

Financeiro desta Casa Legislativa, Sr. Sérgio José Moreira Diniz. Abertura do Envelope Propostas 

Comercial: Em seguida a pregoeira, equipe de apoio e os representantes das licitantes proponentes 

conferiram os lacres dos envelopes e constataram a sua inviolabilidade, apondo a necessária rubrica. 

Feito isto, a pregoeira passou à abertura dos Envelopes nº 01 contendo a proposta comercial escrita, 

constatando. A licitante proponente Aliança Comércio Distribuição Ltda, apresentou a sua proposta 

escrita no valor global de R$ 109.008,80 (cento e nove mil oito reais e oitenta centavos) para o lote 1, 

R$ 96.368,80 (noventa e seis mil trezentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), para o lote 3 R$ 

12.640,00 (doze mil seiscentos e quarenta reais, não ofertando proposta para os lotes 2 e 4, sendo o 

pagamento, prazo de entrega e validade da proposta comercial de acordo com as exigências do edital. 

A licitante proponente RM Lanza dos Santos Comércio, apresentou a sua proposta escrita no valor 

global de R$ 46.698,13 (quarenta e seis mil seiscentos e noventa e oito reais e treze centavos) para o 

lote 2, R$ 25.393,63 (vinte e cinco mil trezentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos), para 

o lote 3 R$ 5.999,50 (cinco mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)e para o lote 4 

R$ 15.305,00 (quinze mil trezentos e cinco reais), sendo o pagamento, prazo de entrega e validade da 

proposta comercial de acordo com as exigências do edital. A licitante proponente Miriam Maria Silva 

Barcante, apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 66.340,20 (sessenta e seis mil 

trezentos e quarenta reais e vinte centavos, sendo para o lote 1 o valor de R$ 61.800,20 (sessenta e um 

mil oitocentos reais e vinte centavos e para o lote 3 o valor de R$ 4.540,00 (quatro mil quinhentos e 

quarenta reais), sendo o pagamento, prazo de entrega e validade da proposta comercial de acordo com 

as exigências do edital. A licitante proponente Comercial Vener Ltda, apresentou a sua proposta 

http://www.camarasete.mg.gov.br/
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escrita no valor global de R$ 80.949,41 (oitenta mil novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e 

um centavos), sendo para o lote 2 o valor de R$ 71.351,91 (setenta e um mil trezentos e cinquenta e 

um reais e noventa e um centavos), para o lote 3 o valor de R$ 5.597,50 (cinco mil quinhentos e 

noventa e sete reais e cinquenta centavos) e para o lote 4 o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

sendo o para pagamento, prazo de entrega e validade da proposta comercial de acordo com as 

exigências do edital. A licitante proponente Treze e Licitações Ltda, apresentou a sua proposta escrita 

no valor global de R$ 7.088,00 (sete mil e oitenta e oito reais) para o lote 3. Feito isto, as propostas 

foram passadas para os representantes das licitantes proponentes para conhecimento e conferência, 

quando apuseram a necessária rúbrica. Em seguida a pregoeira passou a analisar as propostas e 

constatando que elas atenderam na íntegra o que foi exigido no edital naquilo que tange ao objeto e 

suas características, delibera no sentido de aceitá-las e classificá-las para a fase seguinte. Ato contínuo 

passou-se a fase de lance os quais encontram-se registrados na planilha em anexo que passa a fazer 

parte integrante e inseparável desta ata. Registre-se, oportunamente, que tão logo foi conhecida as 

propostas comerciais, o Sr. Edgar Henrique da Fonseca, representante da licitante Treze e Licitações 

Ltda, solicitou a sua retirada da sessão alegando que havia apresentado oferta apenas para dois itens e 

que não havia possibilidade de cobrir os lances ofertados pelos seus concorrentes. Abertura do 

Envelope Documentação: Encerrado a fase de lance, a pregoeira passou a abertura do envelope nº 2, 

contendo a documentação necessária à fase de habilitação da licitante proponente que ofertou o menor 

preço na fase anterior. Analisando os documentos apresentados com o que foi exigido no edital a 

pregoeira delibera no sentido de habilitar as licitantes proponente(s) Comercial Vener Ltda, RM Lanza 

dos Santos Comércio, Miriam Maria Silva Barcante, e Aliança Comércio e Distribuição Ltda, porque 

apresentaram na íntegra os documentos necessários à fase de habilitação. Deliberação da pregoeira: 

Tendo em vista que este processo licitatório obedeceu aos tramites da legislação aplicada, a pregoeira 

declara como vencedoras do presente certame as seguintes licitantes proponentes com os respectivos 

itens: Miriam Maria Silva Barcante que irá fornecer os itens 01, 02, 06, 09, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 

22, 23, 27, 28, 32, 34, 35 e 36 do Lote 01 ao preço global de R$ 26.448,30 (vinte e seis mil 

quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta centavos) e o item 02 do Lote 03 ao preço global de R$ 

127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), totalizando o fornecimento em R$ 26.575,80 

(vinte e seis mil quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), nas condições constantes na sua 

proposta comercial escrita, e em concordância ao edital; RM Lanza dos Santos Comércio que irá 

fornecer os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 13 e 14 do Lote 02 ao preço global de R$ 9.689,20 

(nove mil seiscentos e oitenta e nove reais e vinte centavos) e os itens 01, 02 e 04 do Lote 04 ao preço 

global de R$ 5.198,00 (cinco mil cento e noventa e oito reais), totalizando o fornecimento em R$ 

14.887,20 (quatorze mil oitocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), nas condições constantes na 

sua proposta comercial escrita, e em concordância ao edital; Comercial Vener Ltda que irá fornecer o 

item 01 do Lote 03 ao preço global de R$ 108,00 (cento e oito reais), nas condições constantes na sua 

proposta comercial escrita, e em concordância ao edital; Aliança Comercio e Distribuição Ltda que 

irá fornecer os itens 03, 04, 07, 08, 11, 13, 15, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31 e 33 do Lote 01 ao preço 

global de R$ 19.022,50 (dezenove mil vinte e dois reais e cinquenta centavos), nas condições 

constantes na sua proposta comercial escrita, e em concordância ao edital. Ocorrências: Inicialmente a 

pregoeira registra as seguintes ocorrências: foram frustrados os itens 5 do Lote 01; 08, 09 e 12 do Lote 

02 e item 03 do Lote 03. Foram recusadas as propostas comerciais das licitantes Miriam Maria 

Barcante e Aliança Comercio e Distribuição Ltda referente ao item 10 (Papel sulfite A4 c/500 folhas. 

Características: Gramatura: 75g/m², Folhas/resma: 500, Certificação: Cerflor. Dimensões:  Formatos: A4 (210 x 297 mm). Embalagem: 

caixa com 10 pacotes com 500 folhas cada pacote), uma vez que o servidor lotado no setor de almoxarifado, 

responsável pela obtenção dos orçamentos para fins de apuração do valor referência, manifestou que 

ocorreu uma divergência na formação deste valor, pois, os orçamentos obtidos não levaram em 

consideração a “Certificação: Cerflor”, enquanto constou na planilha de quantitativos a referida 

certificação. Diante disso, a pregoeira entendeu que este fato interferiu no julgamento da proposta 

comercial apresentada, conforme demonstra os orçamentos ineridos aos autos. Ainda foi 

desclassificada a proposta comercial da licitante Comercial Vener Ltda no que tange aos itens 11 e 13 
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do Lote 02, uma vez considerada pela pregoeira estarem acima do preço referência desta Casa 

Legislativa. No que tange ao item 02 do Lote 04 (Café), foi solicitado do representante da licitante RM 

Lanza dos Santos Comércio que fornecesse um pacote do café que está ofertando para que pudesse ser 

feita a degustação e verificar o aroma e o sabor do mesmo. Feito isto, o produto foi aprovado. Fase 

Recursal: Franqueada a palavra aos representantes das licitantes proponentes para que utilizassem o 

direito de manifestar e motivar a intenção de recorrer, reinou silêncio, até mesmo porque na prolação 

desta decisão os representantes haviam solicitado a retirada antes do encerramento desta sessão, 

quando então apresentaram pedido formal para retirada, os quais estão inseridos aos autos. 

Adjudicação: A pregoeira delibera no sentido de adjudicar o objeto deste processo em favor das 

licitantes proponentes declaradas vencedoras. Encerramento: Pela pregoeira foi determinada a 

suspensão da presente sessão pública, pelo prazo de 30 (trinta) minutos, necessários à conclusão da 

lavratura da presente ata. Retornando aos trabalhos esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos 

presentes. Os licitantes que não assinam a presente ata é porque solicitaram a retirada desta sessão 

antes do seu encerramento, o que foi deferido pela pregoeira. Nada mais a tratar, a pregoeira agradeceu 

a presença de todos e deu por encerrada a presente sessão pública. 

 

 

JAQUELINE HELENA ALVES – Pregoeira 

 

 

DEISE STEPHANIE FERREIRA DA SILVA – Equipe de Apoio 

 

 

BEATRIZ PONCIANO DOS SANTOS – Equipe de Apoio 

 

 

SÉRGIO JOSÉ MOREIRA DINIZ 

 

 

ALIANÇA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA 

Marcelo de Souza Soares 

 

 

RM LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO - EPP 

Yago Junio Dias da Silva 

 

 

MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE 

Glauberth Philipp da Silva; 

 

 

TREZE LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 

Edgar Henrique da Fonseca 

 

 

COMERCIAL VENER LTDA 

Tiago Ernesto Guerra 


