
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE - ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ-17.877.176/0001- 29 

Fone: 0** 35 3236-1213 

Rua Odilon Gadbem dos Santos, nº 100 – Centro, São Bento Abade/MG  

Email: licitacao@saobentoabade.mg.gov.br 

 

 

 

 
ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30  

 

 

As nove horas e trinta minutos do dia 02 (dois) de setembro de 2020, no Departamento de 

Compras e Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE, em sessão pública, 

com a presença da Sr (a). Pregoeiro (a) Lâner Mariano Mendonça, e os membros da Equipe de apoio, 

designados pela Portaria n° 43/2020, deu-se início a reunião para proceder as atividades pertinentes ao 

Pregão Presencial n° 30 que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS  PARA EVENTUAL E 

FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DESTINADOS AOS 

DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA.. Iniciou-se os trabalhos relativos ao credenciamento, 

recebendo os documentos para credenciamento dos representantes das empresas, conforme exigido no 

item 3.1 do edital. Foram recebidos e analisados os documentos das seguintes licitantes:  

 

Participante CPF/CNPJ Representante 

ANGELICA APARECIDA COMUNIAN 

ROQUIM  

 

17.431.452/0001-20  

 

JOYCE RODRIGUES PALA  

MG 14113295  

 

HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE  

 

01.255.291/0001-21  

 

GERALDO TADEU LORENA  

M 2.753.321  

 

DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA.  

 

10.575.521/0001-20  

 

WASHINGTON ROBERTO DA SILVA  

050.330.506-56  

 

 

Os documentos foram vistados por todos os presentes, encerrando a fase de credenciamento. Foram 

recebidos os envelopes 1 e 2 e estes foram vistados a fim de comprovar sua inviolabilidade. No momento 

determinado, iniciou-se a abertura dos envelopes de propostas de preços. Foram analisadas as propostas 

de preços apresentadas pelas licitantes, para verificar se as determinações editalícias foram atendidas, 

constatando que as proponentes cumpriram as exigências do Edital, sendo classificadas. Iniciou-se então 

a negociação entre as licitantes e o pregoeiro, havendo oportunidade de as licitantes reduzirem os valores 

ofertados na proposta escrita, conforme termo de lances em anexo. Quanto aos itens referentes ao sacos 

de lixo, diante de erro de digitação no edital, ficou esclarecida a quantidade mínima que deverá conter os 

pacotes de sacos lixo, 15 litros: mínimo 20 unidade, 30 litros: mínimo 10 unidades e 100 litros: mínimo 5 

unidades. No momento que se encerrou a negociação, foram abertos os envelopes de habilitação das 

empresas ofertantes dos menores preços. Os documentos apresentados foram conferidos, vistados e as 
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CNDs devidamente conferidas e, após análise, constatou-se que a documentação estava em conformidade 

com as exigências do edital sendo, portanto, habilitadas. Finalizada a etapa competitiva e habilitada as 

empresas ofertantes dos menores preços, o Pregoeiro declararou a empresa vencedora, conforme mapa 

em anexo.  

Com a declaração das vencedoras e disponibilização dos autos às licitantes presentes, o Sr. Pregoeiro 

esclareceu que qualquer licitante poderia impetrar recursos na própria sessão pública. Os representantes 

presentes manifestaram desinteresse em interpor recurso, fato pelo qual fica precluso o direito a recurso. 

Nada mais a constar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada por todos os 

presentes. 

 

 

 

Lâner Mariano Mendonça 

Pregoeiro 

 

 

Empresa licitante: 

 

Assinatura: Nome do representante: 

 

ANGELICA APARECIDA COMUNIAN 

ROQUIM  

 

 JOYCE RODRIGUES PALA  

MG 14113295  

 

HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE  

 

 GERALDO TADEU LORENA  

M 2.753.321  

 

DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA.  

 

 WASHINGTON ROBERTO DA SILVA  

050.330.506-56  

 

 

 

 


