ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018
Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às oito horas, na
sala de licitações da Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória/MG, reuniu-se
a Pregoeira e Equipe de Apoio devidamente constituída pelo Sra. Prefeita, para o ato
da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018, cujo objeto visa a Registro de
Preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza hospitalar e
lavanderia destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde do
Município, mostrou interesse em participar do referido certame, apresentando-se para
credenciamento no horário indicado a seguintes empresa licitante: EMBALAGENS
TRIPAS & CIA EIRELI pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 05.934.626/0001-99,
com sede administrativa na Rua Bonsucesso , nº 246, São Francisco, Passos/MG,
CEP: 37902-000 neste ato representada por Paulo Jeovani Vieira, pessoa física inscrita
no CPF sob o nº 095.124.376-43, RG MG15598025 SSP/MG, MULTI SERVICOS
TECNICOS LTDA - ME pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 19.487.570/0001-86,
com sede administrativa na Av. Benjamin Elisei , nº 785, Setor 4, Park Rinaldo,
Varginha/MG, CEP: 37036-365 neste ato representada por Romario Pereira, pessoa
física inscrita no CPF sob o nº 097.626.116-24, RG MG16391064 SSP/MG, KLIN
SHOP LTDA pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 41.751.470/0001-74, com sede
administrativa na Rua Gonçalves Dias, nº 309, Fabrício , Uberaba/MG, CEP: 38065250 neste ato representada por Helton Evangelista de Andrade, pessoa física inscrita
no CPF sob o nº 059.053.299-90, RG MG11198860 SSP/MG, FRANPAPEL IND. DE
TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº
14.516.530/0001-00, com sede administrativa na Rua Ibiraci , nº 480, Jd. Francano,
Franca/SP, CEP: 14405-014 neste ato representada por Adilson Costa de Souza,
pessoa física inscrita no CPF sob o nº 027.441.976-96, RG 26412548 SSP/SP, J.
FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 38.935.094/0001-63, com sede administrativa
na Rua Delmiro José de Andrade, nº 332, Distrito Industrial II, Barretos/SP, CEP:
14781-134 neste ato representada por Arlan Bueno Pedro, pessoa física inscrita no
CPF sob o nº 561.313.726-91, RG M3189426 SSP/MG. Dando inicio à sessão a
Pregoeira recebeu o envelope 01 (Credenciamento), credenciando o representante da
empresa licitante. Terminado o credenciamento foi recebido o envelope 02 referente à
proposta comercial e 03 referente à habilitação. Em seguida passou-se à abertura do
envelope 02 referente às Propostas Comerciais, onde a empresa FRANPAPEL IND.
DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI – EPP, foi desclassificada no lote 08 e 18, pois não
cotou o lote inteiro. A empresa TRIPAS & CIA EIRELI , foi desclassificada no lote 10,
pois a especificação solicitada pela farmacêutica do hospital não atendia, onde a
mesma estava presente e averiguou. O lote 16 foi cancelado pois as especificações
não estavam descritas corretamente. Os lotes 03,07,09,16 e 20 foram cancelados.
Conforme relatório em anexo. Ato contínuo iniciou-se a etapa de lances verbais e
negociação. Após esta etapa verificou-se que os preços apresentados foram conforme
relatório anexo denominado “Mapa de Apuração” que fazem parte integrante desta ata.
Onde as empresas: EMBALAGENS TRIPAS & CIA EIRELI, MULTI SERVICOS
TECNICOS LTDA – ME, KLIN SHOP LTDA, PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E
MATERIAIS LTDA , FRANPAPEL IND. DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI – EPP e J.
FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA foram
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declaradas previamente vencedoras do certame. Em análise do preço apresentado
e o termo de referência, constatou-se que o mesmo encontra-se dentro do preço que
vem sendo praticado no mercado, bem como está em acordo com o preço de
referência definido no Termo de Referência que é o teto máximo de preços desta
licitação. Em seguida passou para a abertura dos envelopes de habilitação das
empresas: EMBALAGENS TRIPAS & CIA EIRELI, MULTI SERVICOS TECNICOS
LTDA – ME, KLIN SHOP LTDA, PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS
LTDA , FRANPAPEL IND. DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI – EPP e J. FARIA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA , foram
declaradas previamente vencedoras do certame. Na própria Sessão de Licitação foi
realizada a consulta e validação das Certidões online, e todas foram validadas e a
empresa acima citada foram declaradas HABILITADAS: Diante de tudo, a Nos termos
do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, a licitante não manifestou sobre a intenção de
recorrer da decisão. Destaca-se nesta ata que os licitantes vencedores terão o prazo
de 02 dias para enviar as propostas atualizadas pelo email: licita.gloria@gmail.com,
sob pena de declassificação. Em nada mais havendo a tratar, encerra-se á sessão,
lavrando-se a presente ata que após lida e aprovada, vai assinada por quem de direito.

Em tempo: destaca-se nesta ata que a empresa: KLIN SHOP LTDA, foi
desclassificada quanto ao lote 01, pois não colocou as fichas técnicas dos produtos
conforme o item 5.2.6 do edital.
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