ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO N.º
08/2019/CMES – CARTA CONVITE N.º 01/2019

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano dois mil e dezenove, às
quinze horas e seis minutos na Sala de Reuniões da Câmara Municipal da
Estância de Socorro, sito à Rua Antonio Leopoldino, 197, Centro, Socorro/SP,
presentes os membros da Comissão Permanente de Licitação para o exercício de
2019, nomeados pelo Ato da Presidência n.º 02/2019, que esta subscrevem.
Foram enviados convites à: EDGAR ANTONIO VERGAL – EPP (CNPJ n.º
71.409.999/0001-75) - VERGARA MÓVEIS, MORAIS & STRACCI MÓVEIS LTDA.-ME
(CNPJ n.º 21.702.457/0001-18) – MÓVEIS REDENTOR, e S.T. MOZZER MOVEIS
PARA ESCRITORIO (CNPJ n.º 26.184.675/0001-21) - MOZZER HOME & OFFICE

SHOP. Após a publicação do certame solicitaram a participação: I.J. LANZA MÓVEIS
EIRELI (CNPJ n.º 28.235.556/0001-86), CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
(CNPJ n.º 26.334.347/0001-57) e SALES COMERCIAL SERVIÇOS E DECORAÇÃO
LTDA. (CNPJ n.º 21.838.913/0001-51). Compareceram ao certame EDGAR ANTONIO
VERGAL – EPP (CNPJ n.º 71.409.999/0001-75) - VERGARA MÓVEIS, MORAIS &
STRACCI MÓVEIS LTDA.-ME (CNPJ n.º 21.702.457/0001-18) – MÓVEIS REDENTOR,
I.J. LANZA MÓVEIS EIRELI (CNPJ n.º 28.235.556/0001-86) e CPS MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS EIRELI (CNPJ n.º 26.334.347/0001-57). Compareceu ainda SALES
COMERCIAL SERVIÇOS E DECORAÇÃO LTDA. (CNPJ n.º 21.838.913/0001-51) que
não pôde protocolar os envelopes por ter chegado após o horários limite previsto no
Edital (14h30). A Carta-Convite n.º 01/2019 permaneceu afixada no atrium da Câmara
Municipal para o conhecimento de eventuais interessados. Procedida à abertura e análise
dos documentos do Envelope 01 – Habilitação, verificou-se que o licitante MORAIS &
STRACCI MÓVEIS LTDA.-ME (CNPJ n.º 21.702.457/0001-18) – MÓVEIS REDENTOR
apresentou Certidão Negativa relativa aos Tributos Federais com data de emissão
superior ao prazo máximo de validade previsto no edital, qual seja, 180 (cento e oitenta)

dias, o que levou à sua inabilitação. O licitante EDGAR ANTONIO VERGAL – EPP
(CNPJ n.º 71.409.999/0001-75) - VERGARA MÓVEIS apresentou Certidão de Débitos
Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo, e o licitante I.J. LANZA
MÓVEIS EIRELI (CNPJ n.º 28.235.556/0001-86) apresentou Certidão Negativa de
Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo. A Comissão Permanente de
Licitação, observando que o edital não foi específico na estipulação da Certidão
comprobatória de inexistência de débitos tributários com a Fazenda Estadual e
percebendo a existência de dois tipos de certidões emitidas pela Fazenda Estadual,
deliberou pela habilitação de ambas as empresas e, na hipótese de qualquer delas ser
proclamada vencedora do certame, conceder prazo de 05 (cinco) dias para apresentação
da certidão faltante. Analisando a documentação do Envelope n.º 01 – “habilitação” da
licitante CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI (CNPJ n.º 26.334.347/0001-57)
verificou-se a apresentação de todos os documentos exigidos no Edital, inclusive as duas
espécies da Certidão comprobatória de inexistência de débitos tributários com a Fazenda
Estadual, sendo assim habilitada para o presente certame. Dando prosseguimento ao

certame, foram abertos os Envelopes n.º 02 – Proposta – Processo n.º
08/2019/CMES – Carta Convite n.º 01/2019, passando-se ao exame das mesmas,
sendo as seguintes as propostas apresentadas, em seus valores totais, expressos
em Reais (R$): EDGAR ANTONIO VERGAL – EPP (CNPJ n.º 71.409.999/0001-75) VERGARA MÓVEIS, no valor de R$ 20.803,00 (vinte mil, oitocentos e três

reais); I.J. LANZA MÓVEIS EIRELI (CNPJ n.º 28.235.556/0001-86) no valor de R$
17.005,00 (dezessete mil e cinco reais); e CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS
EIRELI (CNPJ n.º 26.334.347/0001-57) no valor de R$ 18.454,00 (dezoito mil,

quatrocentos e cinquenta e quatro reais). Assim, a proposta vencedora, que se
apresenta mais vantajosa para a Câmara Municipal é a apresentada pela
empresa I.J. LANZA MÓVEIS EIRELI (CNPJ n.º 28.235.556/0001-86) no valor de R$
17.005,00 (dezessete mil e cinco reais), motivo pelo qual a Comissão subscrita
recomenda ser a mesma declarada vencedora do certame através de decisão a
ser homologada (ou não) pela autoridade competente, após o decurso de prazo
para eventuais recursos, observada a obrigatoriedade da referida empresa
apresentar Certidão de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de
São Paulo em até 05 (cinco) dias a contar desta data, sob pena de desclassificação.

Para constar, eu, Jorge Assis Mariano, Presidente da Comissão Permanente de

Licitação/2019, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada
pelos presentes e por mim.
Comissão Permanente de Licitação – 2019.

Jorge Assis Mariano
Presidente

Otávio Cardoso de Oliveira Neto

Natália Ciarallo
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