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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO
PROGESSO LICITATORIO N" : 34t2022

PREGÃO PRESENCIAL N': 3112022
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Aos 15 (quinze) dias do mês de julho de 2022, às 09h00, na Sala da Comissão
da Prefeitura Municipal de São Félix de [Vlinas, situada na Rua Frei lnocêncio, 236 - Centro - São Félix
de Minas /MG, foi instalada a sessão de julgamento da licitação em epígrafe, cujo objeto é a aquisição
de mobiliário e equipamentos para suprir as necessidades da Escola Municipal Professor Antônio
Pascoal, conforme termo de convênio de saída no 122100047912022158E., que entre si celebraram o
Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação e a Prefeitura Municipal
de São Félix de MinasiMG. Nesta sessão, fizeram-se presentes o Pregoeiro Oficial Sr. Fernando Paulino
Rosa, Sr. Edson Amaro da Cruz - Equipe de Apoio e a Srta. Micherli Carvalho de Almeida - Equipe de
Apoio, designados pelo Decreto Municipal No: 09, de 31 de março de 2022. Como licitantes,
compareceram as empresas: CARVALHAS & VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA-IME, CNPJ. 10.496.525/0001-13, representada pelo seu
procurador sr. ELLlsoN ANDRADE NUNES, CPF. 082.840.996-08, ES L|CITACÕES REG|ONA|S
LTDA, CNPJ: 44.506.209/0001-05, representada pelo seu procurador Sr. ANDRE EMIDIO DE
OLIVEIRA, CPF: 138.443.236-19, ESCOBRASIL EDUCACIOAL LTDA, CNPJ: 23.481.766/0001-30,
representada pelo seu procurador Sr. GESIIUAR RODRIGUES DA SILVA, CPF: 669.547.706-04,
MASTER ELETRODOMESTICO ElREL|, CNPJ:33.859.61610001-71, representada pelo seu procurador
Sr. GERSON DE FREITAS BARROS RODRIGUES, CPF: 026.525.856-14, MOVEIS E SERVICOS
LTDA, CNPJ: 25.275.318/0001-06, representada pelo seu procurador Sr. ROBERTO ALVES DOS
SANTOS, CPF: 267.577.106-68 e SPEED TECNOLOGIA ElRELl, CNPJ: 34.289.656/0001-98,
representada pelo seu procurador Sr. JARDEL JUNIOR DA SILVA BORGES DE OLIVEIRA, CPF:
094.475.836-36. O Pregoeiro abriu a sessão pública dando início à fase de Credenciamento, recebendo
das empresas interessadas os envelopes de habilitações e propostas, contratos sociais, procuração,
documentos pessoais do procurador e do proprietário, Certidão Simplificada, declarações de
inexistência de fato superveniente e de cumprimento dos requisitos de habilitação e as declarações de
microempresa e empresa de pequeno porte e declaração que não emprega menor. Os envelopes foram
protocolados e os documentos apresentados foram autenticados pelo Pregoeiro. Em seguida, o
Pregoeiro passou os documentos dos credenciamentos para os membros da Equipe de Apoio e
licitantes assinarem. Encerrada a fase de credenciamento, os envelopes das propostas foram abertos,
sendo as mesmas rubricadas por todos os presentes e lançadas no sistema informatizado deste
município, após a aceitabilidade das propostas pelo Pregoeiro, iniciou-se a etapa competitiva de lances,
através de negociação direta entre Pregoeiro e os licitantes, buscando reduzir os preços propostos.
Encerradas as negociaçôes, foi constatado que as empresas CARVALHAS & VIANA DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS HOPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA-ME, foi vencedora do item 10 no valor
total de R$ 11.794,00 (onze mil setecentos e noventa e quatro reais), ESCOBRASIL EDUCACIOAL
LTDA foi vencedora dos itens 1 , 2, 3, 4,5, 6, 8, 9, 12, 13 e 14 no valor total de R$ 80.290,00 (oitenta mil
duzentos e noventa reais) e MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI foi vencedora dos itens 7 e 11 no
valor total de R$ 8.300,00 (oito mil trezentos reais), conforme mapa de apuração em anexo. Encerradas
as negociações o Pregoeiro abriu os envelopes de habilitação, sendo constatado que: a empresa
CARVALHAS & VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOPITALARES E ODONTOLOGICOS
LTDA-ME e a empresa MASTER ELETRODOMESTICO ElRELl, atenderam todas as exigências
editálicias, e foram declaradas vencedoras do certame, e a empresa ESCOBRASIL EDUCACIOAL
LTDA apresentou a a CND de "Prova de Regutaridade para com a Fazenda Federal (CerÍidão Conjunta
Negativa da Dívida Ativa da União e Receita Federal, abrangendo as contribuições sociais)", vencida na
data2711112021. A empresa solicitou o prazo de cinco dias por se tratar de microempresa, sendo este
prazo concedido pelo pregoeiro e apresentou o alvará de funcionamento e localização com data de 03
de maio de 2021, contudo constando que o mesmo não tem data de validade expressa. Foi questio2aÇo

ata de emissão do Alvará, uma vez que no edital exigiu Alvará do ano vi$§íw.-1
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&tpalv= , constatando que o Alvará de Funcionamento e Localização é um d
abertura do certame, está válido e emitido em conformidade com a Lei Com
3412001. O Pregoeiro Oficial deu início à motivação de recurso ao participante, co ciso
XVlll do artigo 40 da Lei Federal 10.52012002. Os representantes dos licitantes CARVALHAS & VIANA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA-ME, ES LICITACOES
REGIONAIS LTDA, I\íASTER ELETRODOTUESTICO EIRELI, MOVEIS E SERVICOS LTDA e SPEED
TECNOLOGIA ElREL|, manifestaram interesse em interpor recurso sob a alegação que a data do Alvará
de Funcionamento e Localização da empresa ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA está datado de

0310512021e o edital menciona "8.3.6. Copia do Alvará de localização e funcionamento do ano vigente".
Aos licitantes será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso c/c parágrafo
único do art. 110 da lei 8.666/93, que dará em 2110712022, ficando a empresa ESCOBRASIL EDUCACIONAL
LTDA-EPP desde logo intimada para apresentar contrarrazôes em igual número de dias, que começarão a correr
do término do prazo dos recorrentes, que dará em 2510712022, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
FERNANDO PAULINO ROSA - Pregoeiro Oficial determinou a lavratura da presente ata que depois de
lida e aprovada vai assinada por mim, equipe de apoio, membros da Comissão Permanente de
Licitações e licitantes
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Equipe de apoio Equipe de apoio

MASTER ELETR IC ; 33.859 1-71

lS E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 25 1-06

CARVALHAS & VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOPITALARES E ODONTOL OGICOS LTDA-
ME. - CNPJ: 10.496.52510001/13

SPEED TECNOLOGIA - cNPJ. 34.289.65610001 -98

ES LIC E REGTONAIS LTDA - CNPJ. 44.506.20910001-05

ESCO IONAL LTDA-EPP - CNPJ: 23.481.766/0001-30

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.1211000'l-71
www.saofelix.mg.gov.br
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