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ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, ABERTURA E 

JULGAMENTO DE SEU CONTEÚDO ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

15/2019, INSTAURADO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019, CUJO 

OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAS DE COPA E 

COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 

 

 

Preâmbulo: Às 8h:30min do dia 28 de agosto do ano de 2019 (dois mil e dezenove), na 

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

que foram pelo Ato nº 26.339, de 02 de janeiro de 2019 e 26.725, de 01 de abril de 2019, 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 1.055, de 14.08.2019, Diário Oficial do Município, Edição nº 1.535, 

de 14.08.2019 e em jornal de circulação diária no município (Diário Boca do Povo), edição 5.167, de 

15.08.2019. 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. Ainda foi noticiado pela pregoeira que 

esta sessão pública estava sendo transmitida ao vivo através da rede mundial de computadores, 

oportunidade na qual os presentes, sem exceção, permitiram a exibição de suas imagens e desde já 

manifestaram nada pleitear seja a que título for, conforme autorização inserida aos autos. 

Credenciamento: No dia e horário designado no edital regente do certame 14 (quatorze) empresa(s) se 

apresentou(aram) e protocolou(aram), a tempo e modo, seus envelopes contendo a proposta comercial 

e os documentos de habilitação, qual(is) seja(m): 1). MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME, 

nesta sessão representada pelo Sr. Louis Henrique Los Angeles de Moura, portador do CPF nº 

489.821.726-53 e da Carteira de Identidade nº M- 1.503.028; 2). ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL 

COMÉRCIO, nesta sessão representada pelo Sr. Ozéas Neres Barbosa, portador do CPF nº 

052.939.536-30 e da Carteira de Identidade nº MG-11.796.468; 3). RM LANZA DOS SANTOS 

COMÉRCIO-EPP, nesta sessão representada pelo Sr. Yago Junio Dias da Silva, portador do CPF nº 

115.257.136-20 e da Carteira de Identidade nº MG-15.636.410; 4). ROSINEIDE DA SILVA-ME, 

nesta sessão representada pelo Sr. Gustavo Rocha Araújo, portador do CPF nº 124.187.536-70 e da 

Carteira de Identidade nº MG-19.308.485; 5). ARTE ORIGINAL LTDA-ME, nesta sessão 

http://www.camarasete.mg.gov.br/
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representada pelo Sr. Adauri Eustáquio Moreira, portador do CPF nº 538.145.506-25 e da Carteira de 

Identidade nº MG-3.348.750; 6). DISTRIBUIDORA FJM COMÉRCIO LTDA -ME, nesta sessão 

representada pelo Sr. João Manoel Nunes Ferrão, portador do CPF nº 069.277.436-00 e da Carteira de 

Identidade nº MG-14.644.521; 7). CLIPS SETE LTDA-ME, nesta sessão representada pelo Sr. 

Libério Gilmar Vasconcelos, portador do CPF nº 299.488.786-04 e da Carteira de Identidade nº M-

1.274.094; 8). BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, nesta sessão representada pelo Sr. José 

Carlos Justino Gomes, portador do CPF nº 324.569.726-00 e da Carteira de Identidade nº M-1372.481; 

9). PORTAL INFORMÁTICA LTDA-ME, nesta sessão representada pelo Sr. Andeil Ferreira da Silva 

Abreu, portador do CPF nº 861.693.436-72 e da Carteira de Identidade nº M-6.188.541; 10). M.V. 

RIBEIRO NUNES, nesta sessão representada pelo Sr. Odemar Mendes Ribeiro, portador do CPF nº 

616.614.146-72 e da Carteira de Identidade nº MG-2.239.877; 11). ELCIONE G. PEREIRA DA 

SILVA, nesta sessão representada pelo Sr. Thiago Guilherme Soares de Souza, portador do CPF nº 

094.872.106-52 e da Carteira de Identidade nº MG-13.330.771; 12). A VIRTUAL DISTRIBUIDORA 

DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME, nesta sessão representada pelo Sr. Luciene 

Meireles da Silva, portador do CPF nº 788.322.056-49 e da Carteira de Identidade nº M-3.869.810; 

13). 2M DISTRIBUIDORA LTDA-ME, nesta sessão representada pelo Sr. Geraldo dos Santos Silva 

Neto, portador do CPF nº 131.034.106-03 e da Carteira de Identidade nº MG-19.816.513; 14). 

WTRADE INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA-ME, nesta sessão representada pelo Sra. 

Giulia Stephane Nascimento, portadora do CPF nº 129.648.736-90 e da Carteira de Identidade nº MG-

18.728.732.Presente nesta sessão a Srta. Nayara Valgas Fonseca, portadora do CPF nº 086.797.266-13 

e da Carteira de Identidade nº MG-15.585.585, representando o Observatório Social de Sete Lagoas. 

Foi noticiado aos representantes das licitantes proponentes que os pedidos de esclarecimentos foram 

respondidos a tempo e modo, quando então foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Legislativo, 

Edição nº 1.063B, de 26.08.2019, no Diário Oficial Eletrônico do Município, Edição nº 1.543, de 

26.08.2019 e inserido no site oficial desta Casa Legislativa. Não houve impugnação às cláusulas do 

edital. A empresa AR Cartuchos Eireli requereu e teve vista dos autos para fins de conhecimento do 

preço referência. A fase de credenciamento foi encerrada pela pregoeira às 9h:45min. Abertura do 

Envelope Propostas Comercial: Em seguida a pregoeira, equipe de apoio e representante(s) da(s) 

licitante(s) proponente(s) 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 Elcione G. Pereira da Silva, 

apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 71.768,69 (setenta e um mil setecentos e 

sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos) para o lote 1, R$ 35.602,70 (trinta e cinco mil 

seiscentos e dois reais e setenta centavos) para o lote 2, R$ 4.313,00 (quatro mil trezentos e treze reais) 
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para o lote 3 e R$ 2.314,42 (dois mil trezentos e quatorze reais e quarenta e dois centavos) para o lote 

4, para 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$ 24.918,49 (vinte e quatro mil novecentos e dezoito reais e quarenta e nove 

centavos) para o lote 2, R$ 2.897,67 (dois mil oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e sete 

centavos) para o lote 3 e R$ 2.489,38 (dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e oito 

centavos) para o lote 4para 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$ 50.327,90 (cinquenta mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa 

centavos) para o lote 1, para pagamento, prazo de entrega e validade da proposta comercial de acordo 

com as exigências do edital. A licitante proponente Belclips Distribuidora Ltda, apresentou a sua 

proposta escrita no valor global de R$ 43.475,86 (quarenta e três mil, quatrocentos e setenta e cinco 

reais e oitenta e seis centavos), para pagamento, prazo de entrega e validade da proposta comercial de 

acordo com as exigências do edital. A licitante proponente Rosineide da Silva, apresentou a sua 

proposta escrita no valor global de R$ 43.626,12 (quarenta e três mil, seiscentos e vinte e seis reais e 

doze centavos) para o lote 1, para pagamento, prazo de entrega e validade da proposta comercial de 

acordo com as exigências do edital. A licitante proponente Distribuidora FJM Comércio Ltda, 

apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 42.368,06 (quarenta e dois mil trezentos e 

sessenta e oito reais e seis centavos) para o lote 1, R$ 14.661,96 (quatorze mil seiscentos e sessenta e 

um reais e noventa e seis centavos) para o lote 2, R$ 2.505,00 (dois mil quinhentos e cinco reais) para 

o lote 3 e R$ 2.161,20 (dois mil cento e sessenta e um reais e vinte centavos) para o lote 4, para 

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

A licitante proponente Clips Sete Ltda, apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 

62.546,37 (sessenta e dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos), para o lote 1 

e R$ 2.867,06 (dois mil oitocentos e sessenta e sete reais e seis centavos) para o lote 3, para 

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

A licitante proponente Rogério Ribeiro Vidigal Comércio, apresentou a sua proposta escrita no valor 

global de R$ 25.625,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais) para o lote 1, para 

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

A licitante proponente Arte Original Ltda, apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 

516,30 (quinhentos e dezesseis reais e trinta centavos) para o lote 2 e R$ 2.125,00 (dois mil cento e 

vinte e cinco reais) para o lote 3, para pagamento, prazo de entrega e validade da proposta comercial 

de acordo com as exigências do edital. A licitante proponente WTrade Intermediações de Negócios 

Ltda, apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 38.384,14 (trinta e oito mil trezentos e 
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oitenta e quatro reais e quatorze centavos) para o lote 1, R$ 18.905,90 (dezoito mil novecentos e cinco 

reais e noventa centavos) para o lote 2, R$ 16.729,50 (dezesseis mil setecentos e vinte e nove reais e 

cinquenta centavos) para o lote 3 e R$ 664,80 (seiscentos e sessenta e quatro reis e oitenta centavos) 

para o lote 4 para pagamento, prazo de entrega e validade da proposta comercial de acordo com as 

exigências do edital. A licitante proponente MV Ribeiro Nunes, apresentou a sua proposta escrita no 

valor global de R$ 44.582,12 (quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e doze centavos) 

para o lote 1, para pagamento, prazo de entrega e validade da proposta comercial de acordo com as 

exigências do edital. A licitante proponente Portal Informática Ltda, apresentou a sua proposta escrita 

no valor global de R$ 45.645,44 (quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e 

quatro centavos) para o lote 1, para pagamento, prazo de entrega e validade da proposta comercial de 

acordo com as exigências do edital. A licitante proponente 2M Distribuidora Ltda, apresentou a sua 

proposta escrita no valor global R$ 23.350,20 (vinte e três mil, trezentos e cinquenta reais e vinte 

centavos) para o lote 2 e R$ 2.061,60 (dois mil, sessenta e um reais e sessenta centavos) para o lote 3, 

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

edital. A licitante proponente A Virtual Distribuidora de Papéis e Informática Ltda, apresentou a sua 

proposta escrita no valor global de R$ 54.419,30 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e dezenove 

reais e trinta centavos) para o lote 1 e R$ 4.866,65 (quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e 

sessenta e cinco centavos) para o lote 3, para pagamento, prazo de entrega e validade da proposta 

comercial de acordo com as exigências do edital. Feito isto, a(s) proposta(s) foi(ram) passada(s) para 

o(s) representante(s) da(s) licitante(s) proponente(s) 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, 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. 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 a(s) licitante(s) proponente(s) Elcione G. Pereira da Silva, RM Lanza 

dos Santos Comércio, Miriam Maria Silva Barcante, Belclips Distribuidora Ltda, Rosineide da Silva, 

Distribuidora FJM Comércio Ltda, Rogério Ribeiro Vidigal Comércio, Arte Original Ltda, WTrade 

Intermediações de Negócios Ltda, MV Ribeiro Nunes, Portal Informática Ltda, porque apresentaram 

na íntegra os documentos necessários à fase de habilitação. Delibera, ainda, no sentido de inabilitar as 

licitantes proponentes a seguir nominadas porque não apresentaram os documentos para habilitação 

regulares, ou seja, 2M Distribuidora Ltda, apresentou a certidão negativa de débito municipal vencida, 
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Clips Sete Ltda, apresentou o Certificado de Regularidade de Situação do FGTS vencido e A Virtual 

Distribuidora de Papéis e Informática Ltda, apresentou o Certificado de Regularidade de Situação do 

FGTS vencido. Foi constatado pela pregoeira que estas licitantes se enquadram na condição de 

microempresas. Assim, escorada no § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123, de 2006, fica 

concedido o prazo de 5 dias úteis, prorrogáveis por mais 5, para que referidas licitantes acima 

inabilitadas providenciem a regularidade fiscal apresentando os documentos então vencidos. 

Apresentado os documentos serão habilitadas no certame, dispensando-se nova sessão pública para 

ratificação deste ato. Deliberação da pregoeira: Tendo em vista que este processo licitatório 

obedeceu aos tramites da legislação aplicada, a pregoeira declara como vencedora(s) do presente 

certame a(s) seguinte(s) licitante(s) proponente(s) com os respectivos itens: Miriam Maria Silva 

Barcante que irá fornecer os itens 02, 04 e 05 do Lote 01 ao preço global de R$ 1.787,40 (hum mil 

setecentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos), nas condições constantes na sua proposta 

comercial escrita, e em concordância ao edital; A Virtual Distribuidora de Papéis e Informática Ltda 

que irá fornecer os itens 28, 30 e 32 do Lote 01 ao preço global de R$ 25.555,00 (vinte e cinco mil 

quinhentos e cinquenta e cinco reais, nas condições constantes na sua proposta comercial escrita, e em 

concordância ao edital; Rosineide Silva que irá fornecer os itens 11, 13, 14, 15 e 34 do Lote 01 ao 

preço global de R$ 1.097,80 (um mil noventa e sete reais e oitenta centavos, nas condições constantes 

na sua proposta comercial escrita, e em concordância ao edital; Distribuidora FJM Comércio Ltda 

que irá fornecer os itens 03, 37 e 38 do Lote 01 ao preço global de R$ 1.134,00 (mil cento e trinta e 

quatro reais), o item 02 do Lote 02 ao preço global de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), 

totalizando em R$ 2.534,00 (dois mil quinhentos e trinta e quatro reais), nas condições constantes na 

sua proposta comercial escrita, e em concordância ao edital; Elcione G. P. da Silva que irá fornecer os 

itens 24 e 33 do Lote 01 ao preço global de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), os itens 19, 25, 

26 e 28 do Lote 02 ao preço global de R$ 2.672,40 (dois mil seiscentos e setenta e dois reais e quarenta 

centavos), totalizando em R$ 3.294,00 (três mil duzentos e noventa e quatro reais), nas condições 

constantes na sua proposta comercial escrita, e em concordância ao edital; Clips Sete Ltda que irá 

fornecer os itens 21, 23, 35 e 36 do Lote 01 ao preço global de R$ 626,50 (seiscentos e vinte e seis 

reais cinquenta centavos), nas condições constantes na sua proposta comercial escrita, e em 

concordância ao edital; Belclips Distribuidora Ltda que irá fornecer os itens 06, 07, 08, 09, 10, 12, 16, 

17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 39 do Lote 01 ao preço global de R$ 5.341,40 (cinco mil trezentos e 

quarenta e um reais quarenta centavos), nas condições constantes na sua proposta comercial escrita, e 

em concordância ao edital; Wtrade Intermediação de Negócios Ltda que irá fornecer o item 31 do 

Lote 01 ao preço global de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), os itens 09, 14, 15, 21 e 

27 do Lote 02 ao preço global de R$ 587,90 (quinhentos e oitenta e sete reais e noventa centavos), os 
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itens 03 e 06 do Lote 03 ao preço global de R$ 267,00 (duzentos e sessenta e sete reais) e os itens 03 

do Lote 04 ao preço global de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais), totalizando em R$ 1.406,90 (mil 

quatrocentos e seis reais e noventa 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, 08, 11, 12, 13, 16, 20, 23  e 24 do Lote 02 ao preço global de R$ 9.622,36 (nove mil 

seiscentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), nas condições constantes na sua proposta 

comercial escrita, e em concordância ao edital; Arte Original Ltda que irá fornecer os itens 10 do Lote 

02 ao preço global de R$ 232,50 (duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), os itens 02 do 

Lote 03 ao preço global de R$ 1.218,80 (mil duzentos e dezenove reais e oitenta centavos) totalizando 

em R$ 1.451,30 (mil quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta centavos), nas condições constantes 

na sua proposta comercial escrita, e em concordância ao edital e 2M Distribuidora Ltda que irá 

fornecer os itens 17, 18 e 22 do Lote 02 ao preço global de R$ 5.088,00 (cinco mil e oitenta e oito 

reais), nas condições constantes na sua proposta comercial escrita, e em concordância ao edital. Fase 

Recursal: Franqueada a palavra ao(s) representante(s) da(s) licitante(s) proponente(s) para que 

utilizasse(m) o direito de manifestar e motivar a intenção de recorrer, reinou silêncio. Adjudicação: A 

pregoeira delibera no sentido de adjudicar o objeto deste processo em favor da(s) licitante(s) 

proponente(s) declarada(s) vencedora(s). 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 

 

 

CRISTINA MIRIAN DE SOUSA MELLO – Equipe de Apoio 

 

 

MARIA ELISA ALVES DE OLIVEIRA – Equipe de Apoio 


