
ESTADO DE SERGIPE 
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA 
CREDENCIAM ENTO, RECEBIMENTO DOS 
ENVELOPES "1" E "2", ANÁLISE DAS 
PROPOSTAS, FASE DE LANCES, 
HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, REFERENTE 
AO PREGÃO PRESENCIAL No 09/2017. 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às catorze 
horas, reuniram-se o Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados pela Portaria no 
226/2017, para proceder à abertura da sessão referente ao Pregão 09/2017, o qual tem 
por objeto o Registro de preços para aquisição futura e parcelada de Fraldas descartáveis 
para atender à demanda do Fundo Municipal de Saúde. Demonstraram interesse em 
participar, solicitando o resgate do edital as empresas SANTOS & MENEZES 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e MB DENTAL COMÉRCIO LTDA-ME. No 

presente dia, constatou-se a presença da seguinte empresa, devidamente representada: 
SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, inscrita no CNPJ 
04.245.829/0001-05, interessada em participar credenciando o Sr. Cleber Arthur 

Menezes de Azevedo Santos, portador do RG 3.297.963-0 SSP/SE. Foi constatado que 
o participante atendeu ao pressuposto de credenciamento, sendo declarada credenciada 
para o certame. Em seguida fora solicitada a "Declaração de ciência e cumprimento dos 
requisitos de habilitação" do mesmo ato, bem como o envelope "1". Por conseguinte, o 
Pregoeiro procedeu à abertura do envelope de proposta e leu os valores cotados pela 
proponente, depois a passou ao licitante para análise e rubrica. Franqueada a palavra, 
não houveram questionamentos sobre a análise inicial da proposta. Dando sequência, 

conforme tabela abaixo: 

ITEM 

, 

DESCRIÇÃO UNID. QTD. 
V. 

UNIT. 
R$ 

V. TOTAL 
R$ 

1 

Fralda descartável geriátrica, tamanho EXG, 
com núcleo de absorção anatômico, com 
barreiras antivazamento e indicador de 
umidade, produto indicado para pessoas 
com incontinência urinária de grau leve a 
moderado 

unid 7.000 2,15 15.050,00 

2 

Fralda descartável geriátrica, tamanho G, 
com núcleo de absorção anatômico, com 
barreiras antivazamento e indicador de 
umidade, produto indicado para pessoas 
com incontinência urinária de grau leve a 
moderado 

unid 8.000 2,00 16.000,00 

3 

Fralda descartável geriátrica, tamanho M, 
com núcleo de absorção anatômico, com 
barreiras antivazamento e indicador de 
umidade, produto indicado para pessoas 
com incontinência urinária de grau leve a 
moderado 

unid 8.000 1,89 15.120,00 

4 
Fralda descartável infantil, tamanho EXG

' 
com barreiras, pacote com no mínimo 7 

Pct 500 8,50 4.250,00 

5 
Fralda descartável infantil, tamanho G, com 
barreiras, pacote com no mínimo 7 

Pct 600 7,75 4.650,00 

6 
Fralda descartável infantil, tamanho M, com 
barreiras, pacote com no mínimo 9 

Pct 500 8,95 4.475,00 

7 
Fralda descartável infantil, tamanho P, com 
barreiras, pacote com no mínimo 9 

Pct 600 8,50 5.100,00 
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Em seguida, o pregoeiro solicitou da vencedora dos lances o envelope "2", contendo a 
habilitação. Após análise minuciosa aos documentos apresentados, identificou-se que 
foram cumpridas as exigências do instrumento convocatório, estando, desta forma, a 
participante habilitada. Sendo assim, sagrou-se vencedora deste certame a empresa 
SANTOS & MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, para os itens no 1 
a 7, perfazendo o valor total de R$ 64.645,00 (sessenta e quatro mil, seiscentos e 

quarenta e cinco reais). 
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. 
Nada mais havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-
se a presente ata, a qual vai assinada pelo Pregoeiro, juntamente, com a Equipe de 
Apoio e licitante presente. 

SILVEIRA CRUZ FRANCISCO 

LUIZ HE 
Equi e e apoio 

CHADO 

'&u~bA SILVA 
Equipe de apoio 

riL 
SANTOS & MENEZE COMERCIO E RESEN-TA OES LTDA-ME, inscrita no CNP) 

04.245.829/0001-05, representada pelo Sr. Cleber Arthur Menezes de Azevedo 

Santos, portador do RG 3.297.963-0 SSP/SE 

9 


