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ESTADO DE SERGIPE
uurrcÍpro DE ARErA BRANcA

orvrsÃo oe ucrraçõrs E coNTRATos

ATA DE srssÃo púalrca PARA
CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO DOS

HeatrreçÃo e no:uorceçÃo Do oBJETo,
REFERENTE AO PREGAO PRESENC]AL NO

03/2017.

Aos nove dias do mês de março de dois mil e dêzessete, às nove e horas e trinta
minutos, reuniram-se o Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados pela portaria
no 35/2017, para proceder à abertura da sessão referente ao pregão 03/2017, o qual
tem por objeto a contratação de empresa para realizar o Sistema de Registro de preços
para possível contratação de empresa para realizar o fornecimento de Gás medicinal em
forma de recarga, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde dêste
Município, Demonstraram interesse em participar, solicitando o resgate do edital as
empTesas WH,ITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA e MAxIGÁs coMÉRcIo,
ofsfnfaufçÃO,E SERVIçOS LTDA. Neste plesente dia, constatou-se a presença da
empresa MAXIGÂS COMÉRCIO, orsrntAurçÃO E SERVIçOS LTDA, inscrita no CNpl
02.677 ,635/000 1-53, interessada em participar credenciando o Sr. José Carlos Silva
santos, portador do RG 524.751 ssP/sE. Foi constatado que o participante atendeu ao
pressuposto de credenciamento, o Pregoeiro então. solicitou-lhe a "Declaração de ciência
e cumprimento dos requisitos de habilitação,, do mesmo ato, bem como o envelope'.1,,
"Proposta de Preços". Por conseguinte, o pregoeiro procedeu à abertura do invólucro e
leu os valores e a conformidade dos critérios exigidos no instrumento convocatório,
sendo constatado que foram todos atendidos e a proposta classificada. 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 o representante da licitante,

ndo ao Itado oue
maxreÁs couÉ

ITE14 DESCRIÇAO DO PRODUTO UNID. QTD U NIT.
R$

V. TOTAL
R$

1
Oxigênio Medicinal cilindro de O7L, recarga
de 1,0m3 m3 100 120,00 12.000,00

2
Oxigênio Medicinal cilindro de 4OL, recarga
d e 7,0 rn: m3 2to 38, s0 8.085,00

o montante licitado perfaz o valor global de Rg 20.085,00 (vinte mil e oitenta e crnco
reais). Em seguida, o pregoeiro solicitou do participante o envelope ,'2,,, contendo os
documentos de habilitação. Após análise minuciosa aos documentos apresentados,
identificou-se que foram cumpridas todas as exigências do instrumento convocatório,
estando, desta forma, a particjpante habilitada. sendo assim, sagrou-se vencedora deste
certame a empresa MAXIGAS COMERCIO, DISTRIBUIçÃo E sERvIçoS LTDA, para
o objeto licitado. Depois de declarado o vencedor, não havendo manifestação imediata e
motivada da intenção de interposição de recurso, decaiu-se do direito ao mesmo.
Na oportunidade, este pregoeiro adjudica o objeto à licitante vencedora.
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Nada mais havendo a tratar deram-se por encerrados os trabalhos da

Apoio e licitante presente.

FRAN LVEIRA CRUZ
reg oeiro

Licitante:

uaxreÁs couÉncro, iO E SERVIçOS
Sr. IOSE CARLOS

reu nião, lavrando-
com a Equipe de

02.677 .63s/oOOL-53,
do RG 524.751 SSP/SE

l.y..url,rra ,1o 6rlw
Í.UCIÂNÂ õÃ SILVA

Equipe de apoio

LTDA, inscrita no CNPJ
SILVA SANTOS, portador
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