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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO
PROCESSO LICITATORIO N" :08t2022

PREGÃO PRESENCIAL N':05/2022
Aos 23 (vinte três) dias do mês de março de 2022, às 09h00, na Sala da Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, situada na Rua Frei lnocêncio,236 - Centrc --
São Felix de Minas /MG, foi instalada a sessão de julgamento da licitação em epígrafe, cujo objeto é c
registro de preços, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, objetivando a aquisição de
materiais pedagógicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Nesta
sessão, fizeram-se presentes o Pregoeiro Oficial Sr. Fernando Paulino Rosa, Sr. Edson Amaro da
Cruz - Secretário da CPL e a Srta. Laiza Júnia Vaz - Membro da CPL/Equipe de apoio, designados
pelo Decreto Municipal No: 35, de 14 de junho de2021. Como licitante, compareceu a saber: W.F.
Leonardo inscrita no CNPJ:08.813.406/0001-03 representada por sua procuradora Srta. Maria
Aparecida Alberto dos Santos e a empresa Atlântica Didática & Pedagogia Distribuidora LTDA CNPJ:
1 1 .384.015/0001-17 representada por seu procurador Sr. Wanderley Gonçalves Fonseca. O Pregoeiro
abriu a sessão pública dando início à fase de Credenciamento, recebendo das empresas interessadas
os envelopes de habilitação e proposta, documento pessoal, contrato social, procuração, declaração
de inexistência de fato superveniente e de cumprimento dos requisitos de habilitação e a declaração
de microempresa e empresa de pequeno porte. Os envelopes foram protocolados e os documentos
apresentados foram autenticados pela Pregoeiro. Em seguida, o Pregoeiro passou os documentos do
credenciamento para os membros da CPL/Equipe de Apoio e licitante assinarem. Encerrada a fase de
credenciamento, os envelopes das propostas foram abertos, sendo a mesma rubricada por todos os
presentes e lançada no sistema informatizado deste município, após a aceitabilidade das propostae
pelo Pregoeiro. Ato contínuo, iniciou-se a etapa competitiva de lances, através de negociação direta
entre Pregoeiro e licitantes, buscando reduzir o preço proposto, conforme mapa de apuração, anexo.
Encerradas as negociações, foi constatado que a empresa ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA
DISTRIBUIDORA LTDA foi vencedora nos itens 1 , 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18,20, 24 e
25 no valor total de R$ 27.483,00 (vinte e sete mil quatrocentos e oitenta e três reais) e a empresa
W.F. LEONARDO-MEnositensg, 11,13, 19,21,22,23 e26novalortotal deR$6.994,46(seismil
novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos). Encerradas as negociaçôes, o
Pregoeiro abriu os envelopes de habilitação, sendo constatado que as empresas W.F. Leonardo e a
empresa Atlântica Didática & Pedagogia Distribuidora LTDA atenderam a todas as exigências do
edital, sendo assim os licitantes foram habilitados e declaradosvencedores. O Pregoeiro Oficial deu
início à motivação de recursos ao participante, conforme reza o lnciso XVlll do artigo 4o da Lei Federal
10.52012002. Os licitantes não manifestaram descontentamento com o certame. FERNANDO
PAULINO ROSA - Pregoeiro Oficial determinou a lavratura da presente ata que depois de lida e
aprovada vai assinad
licitantes presentes.
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