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ATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 050/2017 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2017 
 
Aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE E CONSUMO para uso nos 
Centros Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais Urbanas e Rurais, Secretaria 
Municipal de Obras, Núcleo Municipal de Saúde, no CAPS I - Centro de Atenção 
Psicossocial, no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, nas UBS s - Unidades 
Básicas de Saúde: Paraíso I/II, Rosário, Quintinos, Alvorada, Niterói, Paranaíba I/II e Santa 
Cruz I/II , Secretaria Municipal de Saúde, CAPS AD - Centro de Atenção de Atenção 
Psicossocial para Álcool e Drogas, UPA – Unidade de Pronto Atendimento, Vigilância 
Epidemiológica, Lavanderia da Secretaria Municipal de Saúde, Curumim, Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, CAC, Casa do Aconchego,  bem como para 
manutenção dos serviços da Prefeitura Municipal, tudo com previsão de consumo até 31 de 
dezembro de 2017, conforme descrição e especificação no Anexo I deste instrumento 
convocatório. 
 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril de 2017 às 09h10min.  reuniu-se a pregoeira oficial 
Isabele Resende Gontijo Ribeiro, a equipe de apoio Simeire Silva Moreira e Jonatan 
Henrique Branquinho de Deus, para condução dos trabalhos pertinentes ao Pregão 
Presencial n.º 023/2017, que tem por objeto o definido no preâmbulo desta ata e no edital, 
sendo publicado no site: http://www.carmodoparanaiba.mg.gov.br,  afixado no quadro de 
avisos do Setor de Compras e Licitações, no quadro de aviso da Prefeitura Municipal e na 
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, conforme Lei Municipal n.º 1778/2005. A 
empresa ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA após o protocolo dos documentos 
alegou haver um erro no envelope de propostas de preços, solicitou a troca dos documentos, 
o que foi, inicialmente, permitido, sendo aberto o envelope de propostas e trocado os 
documentos. No entanto, após reclamações dos demais licitantes e uma melhor análise, a 
pregoeira negou a troca dos documentos, ficando no envelope os documentos originários. 
Em razão disso, a empresa VIP MINAS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME manifestou 
intenção em recorrer, abrindo-se o prazo de 3(dias) úteis para recursos. Credenciaram para o 
certame as seguintes empresas: VIP MINAS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 
representada por Glayson Vieira Rodrigues CPF – 880.782.486-87, UAI DISTRIBUIÇÃO 
ATACADO E VAREJO LTDA representada por Jander de Castro Godim CPF – 
039.600.506-31, ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA representado por Robson 
Caetano da Silva – CPF:070.185.816-80, GERALDO ROGÉRIO DE FRANÇA ME 
representado por Elizeth Moreira Rodrigues Oliveira CPF: 064.058.386-50. A pregoeira 
abriu os envelopes de propostas de preços das empresas licitantes credenciadas e após uma 
análise, todas as empresas licitantes foram classificadas por estarem de acordo com o ato 
convocatório. A sessão foi interrompida às 10h00min. A empresa VIP MINAS 
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DISTRIBUIDORA EIRELI-ME trouxe o CD com as propostas de preços, no entanto, o 
CD estava vazio. Assim, a pregoeira permitiu que a empresa trouxesse outro CD após o 
intervalo. Os itens: 27.151, 35.188, 36.703 da empresa UAI DISTRIBUIÇÃO 
ATACADO E VAREJO LTDA, 36.703 da empresa VIP MINAS DISTRIBUIDORA 
EIRELI-ME, foram desclassificados a pedido dos representantes de suas empresas 
presentes, pois os mesmos alegaram ter cotado incorretamente, então a pregoeira acatou os 
pedidos e efetuou a desclassificação, para evitar problemas futuros. Reiniciando-se às 
12h00min, a pregoeira deu inicio à fase de lances verbais sendo a empresa: ARCEPATOS 
DISTRIBUIDORA LTDA vencedora num valor de R$ 77.834,15,  UAI 
DISTRIBUIÇÃO ATACADO E VAREJO LTDA vencedora num valor de R$ 6.651,98, 
VIP MINAS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME vencedora num valor de R$6.277,50 , 
GERALDO ROGÉRIO DE FRANÇA ME vencedora num valor de R$ 17.234,27, 
conforme itens mencionados no mapa de apuração do processo. Foi examinada a 
aceitabilidade de cada item pela pregoeira, que declarou sua conformidade após 
comparação com o preço básico fornecido pelas Secretarias requisitantes. Logo após as 
empresas licitantes terem vencido o primeiro item, a pregoeira abriu os envelopes de 
documentações, analisou detalhadamente e declarou que as mesmas estavam 
HABILITADAS por atenderem as disposições do Edital. Os itens 13.743, 20.151. 20.889, 
36.703 foram desclassificados por apresentar preço excessivamente altos ou divergentes, e 
não houve negociação, o item não será adquirido. O recebimento e a conferência dos 
materiais serão de responsabilidade do funcionários das Secretarias requisitantes designados 
para esse fim, os mesmos (as) deverão receber e conferir de acordo com as exigências do 
edital, podendo o mesmo (a) devolver ou trocar no caso de defeitos e materiais com 
especificações diferentes, sendo encaminhadas a advertência ao Jurídico do Município e 
posteriormente aplicada as penalidades da lei, caso não cumpra com as obrigações. A 
pregoeira adverte que todos os itens vencidos pelas empresas foram confirmados seus 
preços com os representantes presentes, ficando, portanto, as empresas sem direito a 
reclamações futuras em relação aos preços. Finalizando os trabalhos a pregoeira adjudicou 
os itens de menor preço as empresas licitantes, conforme citado acima, totalizando esta 
licitação num valor de R$107.997,90 (cento e sete mil novecentos e noventa e sete reais e 
noventa centavos). Após o prazo para recurso, o processo será encaminhado ao Prefeito 
Municipal, César Caetano de Almeida Filho para homologação do resultado. Nada mais 
havendo a tratar, a pregoeira declarou encerrados os trabalhos,  lavrando-se a presente ata, 
que vai assinada pela pregoeira, equipe de apoio, a representante e os licitantes presentes. 
Carmo do Paranaíba, 18 de abril de 2017. 
 

 

Isabele Resende Gontijo Ribeiro 
Pregoeira Oficial 
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Simeire Silva Moreira 
Equipe de Apoio 

 
 

Jonatan Henrique Branquinho de Deus 
Equipe de Apoio 

 
 

ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA  
Robson Caetano da Silva – CPF:070.185.816-80 

 
 

VIP MINAS DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 
Glayson Vieira Rodrigues – CPF: 880.782.486-87 

 
 

UAI DISTRIBUIÇÃO ATACADO E VAREJO LTDA 
Jander de Castro Godim CPF – 039.600.506-31 

 
 

GERALDO ROGÉRIO DE FRANÇA ME 
Elizeth Moreira Rodrigues Oliveira CPF: 064.058.386-50 


