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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES, NA MODALIDADE 

PREGÃO PRESENCIAL, QUE OBJETIVA O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS, PARA OS COLABORADORES DAS 

UNIDADES ADMINISTRADAS PELA ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA.  

 

Aos 22 dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às 10h22min, na Associação Saúde da Família 
(“ASF”), em sua sede localizada na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 65 – nesta Capital reuniu-se o 
responsável pelo certame e a Equipe de Apoio para atuar na Sessão Pública da Seleção de Fornecedores, 
por videoconferência, na Modalidade Pregão Presencial nº 001/2022 e Processo nº 039/2022. 

O edital foi publicado no jornal O Estado de São Paulo, bem como no site da Associação Saúde da Família 
(www.saudedafamilia.org). 

Foram realizados dois pedidos de esclarecimentos, cujas respostas constam publicadas no site da ASF. 
E uma retirratificação também publicada. 

O Responsável pelo Certame, com fulcro o no item 26.7 do Edital, esclarece que a Associação Saúde da 

Família, em consonância ao previsto no artigo 15º e 16º  de seu Regulamento de Compras e Contratações 

de Obras e Serviços, não está obrigada a contratar com a proponente vencedora, podendo suspender ou 

cancelar a qualquer tempo e em qualquer fase os procedimentos de seleção que houver iniciado, assim 

como recusar a participação em seleção ou a contratação de pessoa física ou jurídica que tenha 

demonstrado incapacidade administrativa, financeira ou técnica ou má conduta ética na execução de 

contrato anterior firmado com a ASF, sem que tais atos impliquem direito de reclamação, indenização ou 

reembolso de quem se entender prejudicado.  

Foram recepcionados os envelopes de 08 (oito) empresas interessadas em participar do certame. 

Os Envelopes nº 01 “PROPOSTA” e nº 02 “HABILITAÇÃO”, bem como os documentos de credenciamento 

das empresas proponentes foram recebidos na recepção da ASF, tempestivamente, na forma do Edital. 

Foi realizada a consulta da empresa participantes no CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS 

INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS), sendo que as empresas proponentes estão aptas a participar da 

presente Seleção. 

DO CREDENCIAMENTO  

Após, passou-se ao credenciamento dos representantes das empresas, sendo constatado que as 

empresas atenderam aos requisitos do item 8 do Edital, sendo credenciados, conforme abaixo: 

EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE 

VIEIRAS COMERCIAL EIRELI 13.063.012/0001-07 MARCELO VIEIRA 

MCK COMERCIAL LTDA 27.129.890/0001-92 CESAR ORLANDO ROMANO 

MWT COMERCIO DE ROUPAS E 
ESTAMPARIA LTDA 

17.918.683/0001-63 YURI DA COSTA GARCIA 

CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE 
BOLSAS EIRELI 

04.553.782/0001-47 DOUGLAS ROSSI 

CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA 10.995.614/0001-80 LUCIAN VILELA MELATO 

D.C.N UNIFORMES E SERVIÇOS 
EIRELI 

14.511.644/0001-59 ELSON COSTA FILHO 

MAFRO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES 
EIRELI 

08.113.055/0001-10 EDUARDO LEITE POUGY 

INEIDE APARECIDA ALVES DE 
BARROS 

14.061.615/0001-32 JUAN DE BARROS PENHA 
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Com o término do credenciamento, o responsável pelo certame informou que estava encerrada a 

possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

 

O Responsável pelo certame questionou aos representantes se estes gostariam de verificar os 

documentos de credenciamento das empresas participantes sendo que o representante da empresa 

D.C.N UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI, manifestou interesse, verificando e rubricando. 

 

O Representante do certame fez uma ressalva relativa aos valores do LOTE 3 (de R$296,14 para R$ 

296,16); LOTE 5 (de R$ 333,73 para R$ 333,74) e LOTE 6 (de R$ 76,05 para R$ 76,06), desta 

forma as empresas que apresentarem em suas propostas comerciais, valores acima dos valores 

especificados não serão desclassificados. 

 

Após a verificação da inviolabilidade dos envelopes, os mesmos foram rubricados pela responsável pelo 

certame e sua equipe de apoio. Os representantes das empresas foram questionados se gostariam de 

verificar a inviolabilidade dos envelopes contendo as propostas e nenhum deles manifestou interesse 

em rubricar os envelopes.  

 

O Responsável pelo certame solicitou aos representantes das empresas D.C.N UNIFORMES E 

SERVIÇOS EIRELI e MCK COMERCIAL LTDA para que corrigissem a somatória do valor total do LOTE 

de suas propostas em conformidade com os valores unitários de modo que não houve alteração de preço 

apenas correção de erro material, possibilitada conforme item 9.6 do Edital. 

 

O Responsável pelo certame solicitou aos representantes das empresas para rubricarem as propostas 

apresentadas, sendo que todos rubricaram as propostas. 

 

A sessão foi suspensa as 12h20m para lançamento das propostas. Reaberta a sessão as 13h33min. 

 

As propostas comerciais foram analisadas, rubricadas e lançados seus valores na planilha do Anexo I. 

Desta forma, as empresas foram classificadas, dando início a fase de lances as empresas, conforme a 

planilha Anexo II. 

 

 

RESULTADO 

 

Dessa forma, foram declaradas CLASSIFICADAS, as empresas listadas abaixo, para os 

respectivos lotes: 

 

 
EMPRESAS CLASSIFICADAS 

 
LOTES 

1 - MAFRO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI  
1 e 4 

2 - MWT COMERCIO DE ROUPAS E ESTAMPARIA LTDA  
2 

3 - D.C.N UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI  
3 

4 - CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI  
5 

5 - VIEIRAS COMERCIAL EIRELI 
6 
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Na sequência, após a verificação da inviolabilidade dos envelopes HABILITAÇÃO, os mesmos foram 

rubricados pela responsável pelo certame e sua equipe de apoio. A responsável pelo certame questionou 

aos representantes das empresas se gostariam de verificar a inviolabilidade dos envelopes contendo os 

documentos de habilitação e nenhum dos representantes manifestou interesse em rubrica-los. Após, 

foram abertos os ENVELOPES DE Nº 02 - HABILITAÇÃO e passou-se para rubrica dos documentos 

pela responsável pelo certame e sua equipe de apoio. 

 

Foi realizada a consulta referente a empresa MWT COMERCIO DE ROUPAS E ESTAMPARIA LTDA, 

para verificar se a está é optante do SIMPLES NACIONAL, estando a empresa em conformidade. 

 

Foi realizada a consulta referente a empresa VIEIRAS COMERCIAL EIRELI, para verificar se a está é 

optante do SIMPLES NACIONAL, estando a empresa em conformidade. 

 

A empresa D.C.N UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI, não apresentou o CADIN Estadual, conforme 

previsto no item 14.8 do Edital, entretanto o representante da empresa questionou a obrigatoriedade, 

vez que este apresentou a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São 

Paulo. Em análise, o Responsável pelo certame explicou que tendo em vista o princípio da vinculação 

ao instrumento convocatório e isonomia, considerando que os demais participantes apresentaram a 

respectiva Certidão em conformidade com o estabelecido no Edital, não foi possível considerar o 

documento (Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo) 

para a mesma finalidade. Desta forma a empresa D.C.N UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI, foi 

declarada INABILITADA. 

  

Ato continuo, o responsável pelo certame, passou a negociação da empresa MWT COMERCIO DE 

ROUPAS E ESTAMPARIA LTDA, classificada em 2º lugar para o LOTE 3, com um valor pelo LOTE 

de R$ 214,64.  

 

Com relação à análise da Declaração do Anexo III da empresa MWT COMÉRCIO DE ROUPAS E 

ESTAMPARIA LTDA a empresa apresentou a declaração sem assinatura do contador, em 

desconformidade ao exigido no item 15.3, desta forma foi declarada INABILITADA para os Lotes 2 e 

3, este último que havia sido negociado anteriormente. 

 

Ato contínuo o responsável pelo certame passou à negociação dos lotes 2 e 3 na ordem de classificação 

de propostas 

 

Solicitou à empresa CAMPINAS MILITARY se alcançaria os valores do lote 2 de R$ 394,76, que não 

foi aceito pelo representante que ofereceu R$ 408,00, sendo aceito pela Equipe de Seleção. 

 

Ato contínuo, o responsável pelo certame passou a negociação do lote 3 na ordem de classificação. 

Solicitou a empresa MAFRO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI, que alcançasse o valor de R$ 

214,64 que foi acatado pelo representante da empresa 

 

O represente da empresa D.C.N UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI, solicitou analise e diligência 

autenticidade do atestado de capacidade técnica, emitido por RAUL ZENIO GENTIL SILVA, representante 

do Fundo de Assistência Social da Policia Militar, da empresa MAFRO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES 

EIRELI. Tal documento foi analisado pela Equipe técnica de Seleção e considerado autenticado, 

conforme consulta assinatura eletrônica de 13/06/2022. 

 

Os documentos de habilitação das demais empresas foram analisados pela responsável pelo certame 

em conjunto com a equipe de apoio, cujo resultados serão divulgados em conjunto com as análises das 

amostras, pelo que o certame será suspenso, sendo que todos os documentos e amostras ficarão retidos 

para análise e será oportunamente publicada nova data de abertura, dessa forma os representantes das 

empresas D.C.N UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI, CAMPINAS MILITARY, CDC INDUSTRIA E 
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COMERCIO DE BOLSAS EIRELI e VIEIRAS COMERCIAL EIRELI, rubricaram os documentos da 

Seleção. 

 
 
ENCERRAMENTO 
Nada mais a ser tratado, às 17h43min, encerrou-se esta sessão pública e lavrada a presente Ata que foi 
lida  e de acordo por todos e será publicada no site da ASF.  
 
 
 
ASSINAM:  

 

 
__________________________________                      

Ramon Ribeiro 

Responsável pelo Certame 

  

__________________________________                     
Wandemberg de Figueiredo Sampaio 

Membro da Equipe Técnica 

_________________________________ 
Andreia Ferreira Batista                            

Membro da Equipe Técnica 

 

__________________________________                     
Adriana Albertini 

Membro da Equipe Apoio 

_________________________________ 
Maria das Graças Almeida de Oliveira 

Membro da Equipe Apoio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


