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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CARTA CONVITE TIPO – MENOR PREÇO GLOBAL 

EDITAL Nº 03/2.022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2.022 

ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS 

PROPOSTAS DE PREÇO 

LOCAL: Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra 

DATA: 20/09/2.022                                            

HORÁRIO: 09:00 horas      

OBJETO: Aquisição de 06 seis mesas com 02 duas gavetas cada, medindo 0,73 m de altura, 

por 1,20 m de comprimento e 0,80 m de largura, na cor marfim, para os gabinetes dos 

Vereadores; 01 uma mesa em L medindo 0,85 m de altura, por 1,80 m de altura de comprimento 

(lado esquerdo), por 1,60 m de comprimento (lado direito) e 0,70 de largura, na cor marfim, 

para o gabinete Vereador Leandro Portella; 01 uma mesa medindo 0,85 m de altura, por 1,20m 

de comprimento e 1,00 m de largura, na cor marfim, para Plenário; 01 um armário com 05 cinco 

prateleiras, medindo 2,10 m de altura, por 2,75m de largura e 0,45 m de profundidade, sem 

portas, na cor marfim, para departamento de arquivo; 01 um armário em forma de “U”, desenho 

anexo, com 5 prateleiras, medindo 5,74m de comprimento, por 2,10 de altura e 0,45m de 

profundidade, sem portas, na cor marfim, com instalação, para o mezanino; OBS: todos com 

acabamento lateral em marfim, MDF em 15mm, para uso nas dependências da Câmara 

Municipal de Araçoiaba da Serra/SP, especificado no Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA do 

Edital. 

 

No local, data e horário acima indicados, presentes os membros 

da Comissão Permanente de Licitação, designados pela Portaria nº 010/22, Senhora Lílian 

Regina Campos, como Presidente, Senhor Márcio Doniseti Mariano, como Membro e o Senhor 

Felipe Arrigatto Gonçalves, como Membro, para a Sessão Pública de abertura dos envelopes.  

 

Fizeram-se presentes também, o representante legal da empresa 

Mário Augusto Silva Pereira EPP (SOROMÓVEIS), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.452.422/0001-06, Senhor Mário Augusto Silva Pereira e o procurador da empresa Jaqueline 

Carvalho Brisola Gentina EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.998.402/0001-03, Senhor 

Fausto Proença Gentina, cujos documentos de identificação foram conferidos e avalizados por 

esta Comissão.  

Foram convidadas para participar do certame as seguintes 

empresas: Casa Finna Planejados, inscrita no CNPJ nº 21.419.309/0001-90; Soromóveis, 

inscrita no CNPJ nº 00.452.422/0001-06; Alta Linha Móveis, inscrita no CNPJ nº 

17.593.925/0001-33; MG Planejados, inscrita no CNPJ sob o nº 19.903.231/0001-33; Unique 

Marcenaria, inscrita no CNPJ sob o nº 22.521.008/0001-36; e Alfa Móveis, inscrita no CNPJ 

sob o nº 30.558.986/0001-80. 
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Como se trata de repetição de certame, também foram 

convidadas a participar mais 6 (Seis) novas empresas, quais sejam: MovelIn Marcenaria, 

Predilecta Móveis, Marcenaria MFSorocaba, Predilecto Móveis, Stefano Planejados e Val 

Center.  

Na sequência, a senhora Presidente deu início à Sessão Pública, 

com a abertura dos trabalhos às 09:00 hs. 

Fato seguinte, foram recebidos os envelopes para o referido 

certame, das empresas Mário Augusto Silva Pereira EPP (SOROMÓVEIS), inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 00.452.422/0001-06 e Jaqueline Carvalho Brisola Gentina EIRELI, inscrita 

no CNPJ sob o nº 06.998.402/0001-03.  

Em seguida, depois do credenciamento, a senhora Presidente 

iniciou a PRIMEIRA FASE, solicitando aos membros da Comissão Permanente de Licitação e 

aos representantes das empresas Mário Augusto Silva Pereira EPP (SOROMÓVEIS) e 

Jaqueline Carvalho Brisola Gentina EIRELI, que conferissem os envelopes quanto a sua não 

violação e rubricassem os mesmos, separando os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços.  

A senhora Presidente, em prosseguimento, passou à abertura dos 

envelopes “Habilitação”, colocando à disposição dos presentes os documentos neles contidos 

para exame.  

A análise e julgamento desta fase foi realizada com base na 

apresentação dos documentos contidos nos envelopes e sua confrontação com as exigências 

previstas nesta carta-convite.  

Assim, os membros da Comissão de Licitação reuniram-se para 

analisar os documentos de Habilitação (envelope A) apresentados e assim decidiu: 

 

- HABILITAR a empresa participante Mário Augusto Silva Pereira EPP (SOROMÓVEIS), 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.452.422/0001-06. 

 

- INABILITAR a empresa Jaqueline Carvalho Brisola Gentina EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 

nº 06.998.402/0001-03, por não apresentar cédula de identidade original ou cópia autenticada; 

por não apresentar prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; e por não apresentar 

escrituração contábil fiscal, nos termos dos itens 9.2, 11 “h” e 13 “c” do Edital. 

  

Fato seguinte, da decisão de inabilitação da empresa Jaqueline 

Carvalho Brisola Gentina EIRELI, foi manifestado por seu procurador, o desinteresse em 

apresentar recurso. 

Dando prosseguimento à SEGUNDA FASE, os membros da 

Comissão Permanente de Licitação passaram ao julgamento da proposta de preço (envelope B), 

apresentado pela empresa habilitada na primeira fase do certame, no valor de R$ 28.000,00 

(Vinte e oito mil) reais. 

Diante do valor apresentado e por atender aos requisitos 

contidos nos itens 14 e ss do Edital, a Comissão declarou vencedora a empresa Mário Augusto 

Silva Pereira EPP (SOROMÓVEIS), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.452.422/0001-06, 

sugerindo, desta forma, a adjudicação e homologação do objeto licitado, à referida empresa.  

Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a 

sessão às 09:45 horas, devolvendo os originais do Requerimento de Empresário e Alteração do 

Ato Constitutivo de Transformação de Empresário em EIRELI, ao procurador da empresa 

Jaqueline Carvalho Brisola Gentina EIRELI. 
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A presente Ata será anexada ao processo que será encaminhada 

ao Presidente da Câmara para, se assim entender e concordar, promover a sua homologação e 

adjudicação do objeto licitado à empresa vencedora.  

Da intimação do presente Ato, caberá recurso no prazo de 2 

(dois) dias úteis, nos termos do item 19.2, “a” do Edital. 

 Assim, não havendo mais nada a considerar, foi dada por 

encerrada a Sessão, da qual foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pelos membros da 

Comissão de Licitação e licitantes abaixo identificados.  

 

Sede da Comissão de Licitação, 20 de Setembro de 2.022. 

 

_________________________ 

Lílian Regina Campos 

Presidente 

______________________                                                     ______________________ 

 Márcio Doniseti Mariano                                                        Felipe Arrigatto Gonçalves 

               Membro                                                                                    Membro 

 

__________________________________________ 

Mário Augusto Silva Pereira EPP (SOROMÓVEIS) 

CNPJ/MF sob o nº 00.452.422/0001-06 

Mário Augusto Silva Pereira 

 

___________________________________ 

Jaqueline Carvalho Brisola Gentina EIRELI 

CNPJ sob o nº 06.998.402/0001-03 

Fausto Proença Gentina 
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