
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 000047/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000003/2018

ATA DA SESSÃO REALIZADA NO DIA 03 de abril de 2018, ÀS 09:10min, NO PLENÁRIO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO.

Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às 09:10min, no Plenário da 

Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, reuniram-se a Pregoeira Maria Bernadete do Prado 

Coelho e os membros da Equipe de Apoio, Euler Moreira de Freitas, Rubens Alves Ferreira 

e Keli Daniela Fernandes para procederem à abertura dos envelopes referentes ao Pregão 

Presencial nº 000003/2018, menor preço por item, o qual tem por objetivo a aquisição de 

material de supermercado para suprir as demandas de limpeza e cantina do Legislativo. 

Presentes também Magali Aparecida Silva Alves, responsável pelo almoxarifado e Jacira da 

Conceição Alves, responsável pela limpeza e cantina. Compareceu a empresa 

DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA, CNPJ: 10.777.020/0001-27, com representação legal 
do Sr Paulo Sergio da Cunha, CPF: 060.441.416-16. Dando início aos procedimentos, a 

Pregoeira e equipe analisaram os documentos do credenciamento e consideraram o 

representante apto a participar da fase de lances. Rubricado os envelopes com a proposta 

de preços, a Pregoeira e Equipe considerou as propostas de acordo com os termos Edital e 

os preços aceitáveis, visto que estavam dentro da média apurada, com exceção dos itens 

38 e 57 que estavam acima da média, porém o representante disse que iria rever na fase 

dos lances.  Os itens: 27 e 55 não receberam proposta de preços. A licitante presente foi 

então classificada nos termos do Edital. Aberta a fase de lances, a empresa 

DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA ofertou o menor preço para os itens classificados, 

sendo registradas as seguintes ressalvas: o item 36(copo descartável para água 200ml), o 

licitante retificou a marca para cristal leitoso; o item 11(desinfetante embalagem de 01 litro) 

embora o licitante não tenha apresentado amostra, a marca ofertada "pinho brill" foi 

aprovada pelas responsáveis da limpeza e almoxarifado; o item 42(papel toalha para 

banheiro), o licitante concordou em retificar a marca para "realeza"; o item 39(papel 

higiênico) o licitante concordou em rever a marca ofertada para uma com maior tração; o 

item 57 (lixeira 60 litros), os responsáveis pela limpeza e almoxarifado concordaram em 

aceitar lixeira da marca antares, cor preto e verde, caso não haja uma cor mais clara como 

branco e bege pedido no edital, no valor de R$32,00 (trinta e dois reais) cada; o item 05

(pano de chão), o licitante informou que o preço ofertado estava incorreto e desistiu de 

fornecer o item; o item 51(limpador instantâneo de 01 litro), as responsáveis pela cantina e 

almoxarifado reprovaram a marca ofertada "azulim'. As demais amostras solicitadas foram 

aprovadas, conforme anexo 07, parte integrante desta ata. Na fase de habilitação, analisada 

e rubricada a documentação apresentada pela empresa, a mesma foi considerada habilitada 

nos termos do Edital, tendo apresentado todos os documentos exigidos que comprovaram a 

sua regularidade perante os órgãos fiscalizadores. Sendo assim, a pregoeira declarou a 

empresa DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA vencedora do certame, com a proposta nos 
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ata vai assinada por todos os presentes.

Maria Bernadete do Prado Coelho                  

Pregoeira

Euler Moreira de Freitas                    Rubens Alves Ferreira                     

Equipe de Apoio                                 Equipe de Apoio

Keli Daniela Fernandes                                                                 

Equipe de Apoio

Magali Aparecida Silva Alves         Jacira da Conceição Alves

Paulo Sérgio da Cunha

DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA
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