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LISTA DE PRESENÇA 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 28/2020. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 18/2020. 

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 23 de outubro de 2020 – 09h00. 

LOCAL: Sala de Licitação – Frei Inocêncio, nº 236 – Centro – São Félix de 
Minas/MG. 

OBJETO: Aquisição de equipamento e material e equipamentos odontológicos, 
cortinas, tapetes sanitizantes, moveis para escritório, eletrodomésticos, 
condicionadores de ar e aparelho de telefone com câmera, conforme 
Resolução SES/MG n° 6.961, de 04 de dezembro de 2019 e Resolução 
SES/MG n° 7030, de 13 de fevereiro de 2020 e especificações constantes no 
Termo de Referência. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ordem Nome Empresa /entidade Assinatura 

1.  Norton Calvi Viggiano 
Dental Comércio de 
Produtos Odontológicos e 
Médicos – Eireli - EPP 

 

2.  
Ana Flávia dos Santos 
Soares 

Pregoeira Oficial/Secretária 
da CPL 

 

3.  Adelmo César Dias Equipe de Apoio  

4.  
Antonielly Zampieri Perini 
Dias 

Presidente da CPL  

5.  
Solange de Oliveira 
Leonardo Rodrigues 

Membro da CPL  
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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº:28/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº:18/2020 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de outubro do ano de 2020, às 09h00, na 
Sala de Licitação da CPL do Município de São Félix de Minas – MG reuniram-
se os membros da Comissão Permanente de Licitações nomeados pelo 
Decreto Municipal nº 33, de 01/11/2019, com o objetivo de abrir, analisar e 
julgar o Processo Licitatório em epígrafe, autorizado pelo Senhor Prefeito, 
tendo como objeto: Aquisição de equipamento e material e equipamentos 
odontológicos, cortinas, tapetes sanitizantes, moveis para escritório, 
eletrodomésticos, condicionadores de ar e aparelho de telefone com câmera, 
conforme Resolução SES/MG n° 6.961, de 04 de dezembro de 2019 e 
Resolução SES/MG n° 7030, de 13 de fevereiro de 2020 e especificações 
constantes no Termo de Referência. Como licitante, compareceu a empresa: 
Dental Comercio de produtos Odontológicos e Medicamentos – Eireli - EPP - 
CNPJ: 03.356.644/0001-05, representada por seu sócio administrador Sr. 
Norton Calvi Viggiano. A Pregoeira abriu a sessão pública, dando início à fase 
de Credenciamento, recebendo do licitante, os envelopes de habilitação e 
proposta, declaração de inexistência de fato superveniente e de cumprimento 
dos requisitos de habilitação, cópia da CNH do socio e contrato social 
consolidado e certidão simplificada da junta Comercial comprovando o 
enquadramento da empresa como EPP. Os envelopes foram protocolados e os 
documentos apresentados foram autenticados pela Pregoeira. Em seguida, a 
Pregoeira passou os documentos do credenciamento para os membros da 
Equipe de Apoio e CPL e licitante assinarem. Encerrada a fase de 
credenciamento, o envelope da proposta foi aberto, sendo a mesma rubricada 
por todos os presentes e lançada no sistema informatizado deste município 
para a etapa competitiva de lances, após a aceitabilidade da mesma pela 
Pregoeira. Iniciou-se a etapa competitiva de lances, através de negociação 
direta com a Pregoeira e licitante buscando obter mais desconto, conforme 
Planilha de Vencedores de Preços Simples, anexa. Encerrada a negociação 
entre o licitante credenciado e a Pregoeira, foi verificado o envelope de 
habilitação, sendo constatado o atendimento às exigências editalícias. A 
Pregoeira declarou vencedora a empresa  Dental Comercio de produtos 
Odontológicos e Medicamentos – Eireli - EPP com a proposta no valor global 
de R$ 79.274.,50 (setenta e nove mil, duzentos e setenta e quatro reais e 
cinquenta centavos). A Pregoeira Oficial deu início à motivação de recursos ao 
participante, conforme reza o Inciso XVIII do artigo 4º da Lei Federal 
10.520/2002. O licitante não manifestou descontentamento com o certame, 
motivo pelo qual a Pregoeira adjudicou o objeto da licitação à citada empresa. 
Todos os documentos foram vistados pelo licitante presente, Pregoeira e 
demais membros da Equipe de Apoio e CPL. Eu, ANA FLÁVIA DOS SANTOS 
SOARES – Pregoeira Oficial, determinei 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 licitante presente.  
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Ana Flávia dos Santos Soares 
Pregoeira Oficial/Secretária da CPL 

 

 
 Licitante: 

 

Adelmo César Dias 
Equipe de apoio 

 
 

Solange de Oliveira Leonardo 
Rodrigues 

Membro da CPL 
 

 
Antonielly Zampieri Perini Dias 

 Presidente da CPL 
 
 

Dental Comercio de 
produtos 
Odontológicos e 
Medicamentos – 
Eireli - EPP 

   Norton Calvi 
Viggiano 

____________________________ 
 


