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Ata de Julgamento

Processo Administrativo de Licitação no. 6312021- Convite no.

nos autos. Por fim, Presidente da CPL declarou a licitante Fal
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As 09h00 do dia 04 (quatro) de janeiro de 2022, reuniram-se o Sr. Wilson Ferraz
Leonardo - Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de

São Félix de Minas, Sr. Edson Amaro da Cruz - Secretário da CPL e Srta. Laiza JÚnia

Vaz - Membro da CPL, designados pelo Decreto no. 35 de 14 de junho de 2021. A
Minuta do Edital foi publicada no quadro de aviso da Prefeitura Municipal de São Felix
de Minas de acordo com o inciso IV do art.21 da Lei Federal no 8.666/1993 e remetida
às empresas conforme consta nos autos, com a finalidade de realizar os procedimentos
relativos ao julgamento das propostas referente ao Processo Administrativo de Licitação
no 63t2021, que tem por objeto a contratação de profissional devidamente capacitado
(pessoa física) ou empresa (pessoa jurídica) para prestação de serviços de assessoria
técnica e jurídica especializada em licitações públicas, incluindo formatação de atos e
procedimentos administrativos de orientação e aprovação de peças processuais,
recursos e impugnações, durante o ano de 2022, em conformidade com as disposiçÕes
contidas no Edital. No horário previsto, o Presidente da CPL declarou aberta a sessão
explicando aos presentes os procedimentos adotados para o certame, obtendo a
atenção de todos, apresentando-os os membros da CPL. Compareceram e foram
identificados as seguintes lícitantes: Falci & Resende Sociedade de Advogados - CNPJ:
12.002.392.39210001-07; Wesley Paulo de Faria Sociedade lndividual de Advocacia -
CNPJ: 18.018.567/0001-50; Alcance Assessoria Pública Ltda - CNPJ: 08.578.60410001-
21 e Alexandre Salmen e Wagner Borges Advogados Associados - CNPJ:
07.168.791/0001-02. Após recebidos os envelopes e identificados, foram colocados à
disposição dos presentes para certificarem se estavam lacrados e se desejavam assinar
no fecho ou questionarem algum fato. O Presidente da CPL deu início à abeúura dos
envelopes, iniciando, nos termos do edital, o julgamento dos documentos de habilitação.
Todos os licitantes foram declarados habilitados, pois apresentaram toda documentação
conforme disposto no edital. Foi indagado aos licitantes quanto ao interesse de interpor
recurso contra a decisão que habilitou os licitantes, momento pelo qual, todos os
presentes expressamente desistiram do prazo recursal, firmando Termo de Renúncia,
documento este que foi assinado pelos presentes e acostado aos autos. Passou-se para
a fase de abertura dos envelopes das propostas, sendo todas as propostas devidamente
conferidas e assinadas pelos licitantes. Em seguida, iniciou-se a divulgação dos
resultados das propostas de preços, apresentando a seguinte classificação: 10

colocado, Falci & Resende Sociedade de Advogados, que apresentou proposta no
valor global de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais); 2o colocado, Alexandre
Salmen e Wagner Borges Advogados Associados que apresentou proposta no valor
global de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais); 30 colocado, Wesley Paulo de Faria
Sociedade lndividual de Advocacia que apresentou proposta no valor global de R$
79.800,00 (setenta e nove mi! e oitocentos reais) e o 40 colocado Alcance Assessoria
Pública Ltda que apresentou proposta no valor global de R$ 80.400,00 (oitenta mil e
quatrocentos reais). A comissão, por unanimidade, julgou todas as propostas válidas e
legitimas. Encerrada a fase de julgamento, o Presidente da CPL indagou dos licitantes
se havia intenção de interpor recursos contra os resultados das propostas, obtendo
deles a resposta negativa, assinando o termo de renúncia ao pÍazo recursal, a

- centro - Tel.: [33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNP]:1 Rua

(\ www.saofelix.mg.gov.br

*P\

&

ffi

o

w

t





TNIê
t. (ra

o

§e$ ffiffiLIX
*E &{ilr*A§

Sociedade de Advog ados vencedora do certame. Nada mais
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Presidente da CPL decla rou encerrada a SeSSão às 10h35min, lavrando-Se a presente

ata que, foi I e aprovada por todos os membros da CPL e pelos presentes, segue

assinada , Wilson Ferraz Leonardo, Presidente da CPL e demais presentes que
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MembrÜ da CPL

Wi rraz Leonardo fuz
Presidente da CPL da CPL

Licitantes:

1. Falci Sociedade de Advogados:

2. Al nce ria Públ

3. Alexandre Salmen e Wagner Borges ados Associados:

4. Wesley Paulo ria S lndividua Advocacia:
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