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ESTADO DE SERGIPE
uur.trcÍpro DE ARErA BRANCA

otvrsÃo oe ucrrlções E coNTRATos

ATA DE sessÃo púaLrcn pnRe ntÍcto oe

FASE DE LANcES e susperusÃo, REFERENTE

eo pnecÃo PRESENCTAL No o4/20L7.

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil q dezessete, às oito horas,

reuniram-se o Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados pela Portaria no

35/2017, para proceder à abertura da sessão referente ao Pregão O4|2OL7, o qual tem

por objeto o Sistema de Registro de Preços para possível contratação de empresa para

realizar o fornecimento de Materiais de construção em geral, para atender às

necessidades das Secretarias do Município, do Fundo Municipal de Assistência Social e do

Fundo Municipal de Saúde, Declarada aberta a sessão, constatou-se a presença dos

representantes das empresas LICITA DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERVIçOS

LTDA-Eee, UBTRATÃ LUrs sANTos oLrvErRA-ME, AKBAR couÉncro,
EXRONTAçÃO E IMPORTAçÃO LTDA-EPP, MARCILENE SANTOS CALAZANS-EPP,

AMIGÃO COUÉncTo EM GERAL LTDA-ME E MART coMERcIAL LTDA-ME. Na

sequência, deu-se início à fase de lances, e o Pregoeiro que os solicitou verbalmente,

tendo obtido os melhores preços, a partir de negociações diretas com os representantes

das licitantes, onde disputaram-se os itens de 01 a 203, conforme mapa de rodadas

anexo. No decorrer da disputa o representante da empresa MART COMERCIAL LTDA-

ME solicitou desistência dos itens 6l e 76, alegando tê-los cotado com valor inexequível;

o representante da empresa LICITA DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERVIçOS

LTDA-EPP solicitou desistência dos itens 190 e 193, alegando tê-los cotado com valor

inexequível. O pregoeiro aceitou os pedidos e procedeu a desclassificação dos referidos

itens.

Às 12h3lmin. o representante da empresa AMIGÃo coMÉRcIo EM GERAL LTDA-ME

retirou-se da sessão e às 14h14min, também o representante da empresa MART

COMERCIAL LTDA-ME, ambos sem intenção de retornar.

Em seguida foi informado que o retorno dos trabalhos acontecerá na próxima segunda-

feira, dia 20/03/77, às O8h.

k4 q
\\

+-r
$



0Ior is

ESTADO DE SERGIPE
uurtcÍpro DE ARErA BRANcA

orvrsÃo oe ucrraçÕrs E coNTRATos

Nada mais havendo

se a presente ata,

presentes.

a tratar deram-se por

a qual vai assinada

encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-

Pregoeiro,'Equipe de Apoio e licitantes
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RTBETRO SOUZA ruryrcR
Equipe de apoio

Licitantes:

-*rrr:.-r..-- .-{..-, Ç. n§;^,=-O-;-
lrcrrd'olgrnrsúrDoRA, côMÉRcro E sERvrços

2t.278,884/ooo1-10, representada pelo Sr. losefran dos

OLMIRA-ME, inscrita no

Mendes da Igreja, portador do

04,279.374/OOO1-49, representada pelo Sr. Euclésio Luiz da Silva, portador do RG

3.345.832-4 SSP/SE

./ ._ ,..\

,a4f&}ft r€o-"ó15Átl=afrs$fÉffÀ,it" no

rey'resentada pelo Sr. Josiníário Aragão Campos, portador

cNPJ 04.370.632l0001-06,

do RG 3.509.631-4 SSP/SE

RG 1.219,105-5 SSP/SE

,louuornu d"Srtr^,-
LUCIANA DA SILVA

Equipe de apoio

LTDA-EPP, inscrita no CNPJ

Santos Alca nta ra, portador do

cNPJ 15. s 13.084/OOO\-34,

RG 546.686 SSP/SE


