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ATA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.485/2018 

 (EXCLUSIVO PARA ME-EPP-MEI) 

 

 Às 08:30 hs (oito horas e trinta minutos) do dia 24 de janeiro de 2019, na Sala de 

Licitações do Centro Administrativo Municipal, situado à Rua Dr. Figueiredo, nº 320, Centro, 

Valença-RJ, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, nomeados através da Portaria nº 

04, de 03 de janeiro de 2019, a fim de proceder a abertura da Sessão Pública de 

recebimento e julgamento das propostas e dos documentos de habilitação apresentados 

para o certame supramencionado. O Pregoeiro concedeu por liberalidade o acréscimo de 

10 (dez) minutos ao prazo estipulado no Edital. O aludido procedimento licitatório foi 

autorizado pela autoridade superior (Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Valença) através do 

processo administrativo nº 21.485/2018, cujo objeto é a aquisição de produtos diversos, 

destinados a atender as escolas e creches municipais - Secretaria Municipal de Educação. 

Iniciados os trabalhos registrou-se a presença de 19 (dezenove) empresas, sendo procedido 

o credenciamento, restando comprovado que as mesmas se fizeram representar 

legalmente na sessão da seguinte forma: MGM Comércio de Utensílios e Eletrônicos Ltda.-

ME, pelo Sr. José Cabral de Macedo Pereira (Procuração), portador da carteira de 

identidade nº 052035128 (IFP-RJ); Magazin Paris Vida ao Vivo Ltda.-EPP, pela Sr. Sidney Cukier 

(Sócio), portador da carteira de identidade nº 04665809-2 (IFP-RJ); AXR do Brasil Confecção 

de Peças do Vestuário Ltda.-ME, pelo Sr. Osmar dos Santos Abreu (Procuração), portador da 

carteira de identidade nº 08331442-7 (Detran-RJ); Luz Cor Comércio de Tintas e Ferragens 

Eireli-EPP, pelo Sr. Eberson de Paula Luiz (Procuração), portador da carteira de identidade nº 

20407171-6 (Detran-RJ); LC Log Representações Comércio e Serviços Eireli-ME, pelo Sr. 

Eduardo da Fonseca de Oliveira (Procuração), portador da carteira de identidade nº 

134260181 (Detran-RJ); Dax Comércio e Serviços Ltda.-ME, pelo Sr. Douglas de Almeida 

(Sócio), portador da carteira de identidade nº 208871780 (DIC-RJ); Coelho e Machado 

Comercial e Distribuidora Eireli-ME, pelo Sr. Marcos Paulo Ferreira dos Santos (Procuração), 

portador da carteira de identidade nº 010676546-4 (Detran-RJ); OMG4 Papel Ltda.-ME, pelo 

Sr. Odaly José Ribeiro (Sócio)portador da carteira de identidade nº 05629073-7 (Detran-RJ);  

Almeida Mancebo Mercadinho Ltda.-ME, pelo Sr. Rodrigo Dantas da Costa 

(Credenciamento), portador da carteira de identidade nº 20004381-8 (Detran-RJ); 

Comercial Santa Rita de Cássia Eireli-ME, pelo Sr. Adeoclemes de Souza Martins Junior 

(Credenciamento), portador da carteira de identidade nº 09261540-0 (IFP-RJ); Distribuidora 

Senra Ltda.-ME, pelo Sr. Emmanuel de Souza Lopes (Procuração), portador da carteira de 

identidade nº 0207173279 (DIC-RJ); Silveira MP Comércio e Serviços Ltda.-ME, pelo Sr. João 

Gabriel Duarte da Silva (Procuração), portador da carteira de identidade nº 21973374-8 

(Detran-RJ); Top Flex Comércio e Serviços Eireli-EPP, pelo Sr. Rafael Duque Procópio 

(Credenciamento), portador da carteira de identidade nº 24728405-2 (Detran-RJ); Neuza 

Marly Pocidonio Pereira Eireli-EPP, pelo Sr. Elton Menezes da Silva (Procuração), portador da 

carteira de identidade nº 12606330-4(IFP-RJ); VMGMAR Comercial, Distribuição e Serviços 

Ltda.-EPP, pelo Sr. Fernando Henrique Moraes Barros (Procuração), portador da carteira de 

identidade nº 21203645-3 (DIC-RJ); Dimarca Ambiental Comércio de Produto Ambiental 

Ltda.-EPP, pelo Sr. Luiz Tadeu Mattos Rodrigues (Sócio), portador da carteira de identidade 

nº 3490688 IFP-RJ); B.M.G. Distribuidora Ltda.-EPP, pelo Sr. Pablo Gomes de Carvalho 

(Procuração), portador da carteira de identidade nº 2073534911 (DIC-RJ); O. C. Tintas e 

Ferragens Eireli-EPP, pelo Sr. Carlos Alberto Gomes Gaspar (Sócio), portador da carteira de 

identidade nº 065161242 (Detran-RJ) e Globex Comércio de Informática Eireli-ME, pelo Sr. 

Rafael Eloir Ferreira (Procuração), portador da carteira de identidade nº 9074307597 (SSP-

RS). Na sequência o Pregoeiro verificou que os licitantes atenderam as exigências de 

apresentação das declarações de Inexistência de Fato Impeditivo e de Pleno Atendimento 

aos Requisitos de Habilitação (inciso VII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/2002), bem 
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como a declaração exigida na alínea “c” do subitem 10.1 do instrumento convocatório da 

licitação. Dando prosseguimento a sessão, o Pregoeiro determinou a abertura dos 

envelopes contendo as propostas comercias dos licitantes participantes do certame. Ato 

contínuo foi verificado a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos do 

Edital. Observados os procedimentos previstos no inciso VIII, do artigo 4º da Lei Federal nº 

10.520/2002, foi aberta a oportunidade aos licitantes credenciados de apresentarem lances 

verbais. Os lances ofertados pelas empresas, na ordem decrescente, encontram-se 

registrados no Mapa de Lances Verbais, anexo a presente Ata, devidamente assinado pelo 

Pregoeiro, pelos integrantes da Equipe de Apoio e pelos representantes legais das empresas 

licitantes. Encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procedeu a análise quanto a 

aceitabilidade dos menores preços, considerando os mesmos aceitáveis, estando os valores 

registrados no Mapa de Lances Verbais. A proposta da empresa Silveira MP Comércio e 

Serviços Ltda.-ME foi desclassificada e o envelope documentação devolvido devidamente 

lacrado. Em vista dos preços finais ofertados pelas empresas, o Pregoeiro decidiu classificar 

em primeiro lugar a proposta a proposta da empresa Globex Comércio de Informática 

Eireli-ME  para os itens 01, 02, 03, 04, 08, 10 e 14; a proposta da empresa MGM Comércio de 

Utensílios e Eletrônicos Ltda.-ME para os itens 07, 11, 33, 43 e 46; a proposta da empresa AXR 

do Brasil Confecção de Peças do Vestuário Ltda.-ME para os itens 19 e 22; a proposta da 

empresa Luz Cor Comércio de Tintas e Ferragens Eireli-EPP para o item 18; a proposta da 

empresa LC Log Representações Comércio e Serviços Eireli-ME para os itens 21, 23 e 24; a 

proposta da empresa OMG4 Papel Ltda.-ME para os itens 20 e 44; a proposta da empresa 

Almeida Mancebo Mercadinho Ltda.-ME para os itens 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 39, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 56, 57, 58 e 59; a proposta da empresa Comercial Santa Rita de Cássia Eireli-

ME para os itens 55 e 61; a proposta da empresa Distribuidora Senra Ltda.-ME para os itens 

40, 45 e 60; a proposta da empresa Neuza Marly Pocidonio Pereira Eireli-EPP para os itens 05, 

06, 09, 13, 15, 16, 17, 34 e 38; a proposta da empresa Dimarca Ambiental Comércio de 

Produto Ambiental Ltda.-EPP para o item 12; a proposta da empresa B.M.G. Distribuidora 

Ltda.-EPP para os itens 26, 35, 41, 42, 47 e 48; a proposta da empresa O. C. Tintas e Ferragens 

Eireli-EPP para o item 25. Dando prosseguimento a sessão foram abertos os envelopes 

contendo os documentos de habilitação das empresas cujas propostas foram classificadas 

em primeiro lugar. Verificado o atendimento das exigências para habilitação constantes do 

Edital as mesmas foram consideradas habilitadas. Não havendo nenhuma manifestação 

quanto a intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicou o objeto da licitação 

para as empresas cujas propostas foram as primeiras classificadas, conforme acima 

mencionado, com os valores constantes do Mapa de Lances Verbais (anexo a presente 

Ata). O Edital foi disponibilizado no Site Oficial do Município a partir do dia 10 de janeiro de 

2019. O aviso da licitação foi publicado no jornal “Extra”, edição nº 8.176, de 11 de janeiro 

de 2019; no jornal “A Voz da Cidade”, edição nº 15.235, de 11 de janeiro de 2019 e no 

“Boletim Oficial do Município”, edição nº 1.020, de 10 de janeiro de 2019; além de 

encaminhado a Associação Comercial e Industrial de Valença-RJ e afixado no Quadro de 

Avisos do Centro Administrativo Municipal. Após o término dos trabalhos do Pregoeiro e 

Equipe de Apoio o processo será encaminhado a Procuradoria Geral do Município e a 

Secretaria de Controle Interno para análise e parecer em relação a todo o procedimento e 

posteriormente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Valença para homologação. Após a 

homologação da licitação por parte da autoridade superior os licitantes vencedores serão 

convocados para retirada da Nota de Empenho. Nada mais havendo a ser tratado, o 

Pregoeiro declarou encerrada a sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata 

que segue assinada pelo mesmo, pelos integrantes da Equipe de Apoio e pelos 

representantes legais das empresas licitantes presentes, todos devidamente identificados. 

Os representantes legais de várias empresas licitantes se ausentaram durante a sessão. 

 

Valença- RJ, 24 de janeiro de 2019. 
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Pregoeiro 

 

 

 

Ana Lúcia Ferreira de Souza 

Equipe de Apoio 
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Equipe de Apoio 

 

 

 

Isabelle Boaretto Rosa Pinto 

Equipe de Apoio 
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B.M.G. Distribuidora Ltda.-EPP 

 

 


