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nta oe sessÃo pÚelIcn pnne corucLusÃo

DA FASE DE LANCES, tnelurnçÃo r
no:uolcnçÃo, REFERENTE Ao pnecÃo

PRESENCIAL NO O4/2O17 ,

Aos vinte dias do mês de março de dois mil e dezessete, às oito horas, reuniram-

se o Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados pela Portaria no 35/2017, parc

proceder à abertura da sessão referente ao Pregão O4/2Ot7, o qual tem por objeto o

Sistema de Registro de Preços para possível contratação de empresa para realizar o

fornecimento de 14ateriais 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 prebença dos representantes das

EMPTESAS LICITA DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERVIçOS LTDA-EPP, UBIRATÃ

LUIS SANTOS OLIVEIRA-ME, AKBAR COMÉRCIO, EXPORTAçÃO E IMPORTAçÃO

LTDA-EPP e MARCILENE SANTOS CALAZANS-EPP. Na sequência, deu-se

continuidade 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 204 a 353, conforme mapa de rodadas anexo' No

decorrer da disputa fora verificado que o item 207 estava com preço estimado abaixo do

valor de mercado, logo o pregoeiro o declarou fracassado.

Concluída a etapa de disputas, o pregoeiro informou que passaria para a fase seguinte,

com a abertura dos envelopes "2", contendo os documentos de habilitação. Após análise

minuciosa do pregoeiro aos documentos apresentados pelas licitantes, fora passada a

documentação aos representantes para análise e rubrica. Franqueada a palavra, não

houve q uestiona mentos. O pregoeiro informou que foram atendidos os requisitos

editalícios, declarando as licitantes habilitadas para o certame. Sendo assim, sagraram-

se vencedoras deste certame as empresas LICITA DISTRIBUIDORA, CoMÉRCIO E

SERVIçOS LTDA-EPP, com valor total de R$ 98.253,25 (noventa e oito mil, duzentos e

cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos); UBIRATÃ LUIS sANToS oLIVEIRA-

ME, com valor total de R$ 292.632,35 (duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e trinta

e dois reais e trinta e cinco centavos); AKBAR COMÉRcro, ExPoRTAçÃo E I -
IMPORTAçÃO LTDA-EPP, com valor total de R$ 65.017,70 (sessenta e cinco mil, 'f-
dezessete reais e setenta centavos); MARCILENE SANTOS CALAZANS-EPP, com valor

total de R$ 155.202,75 (cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e dois reais e setenta e

cinco centavos); e MART COMERCIAL LTDA-ME, com ,valor total de R§ 27.424,35

(vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos). fft U
Perfazendo esta licitação, o valor global de R$ 638.530,40 (seiscentos e tftrq e oitot, 1'';/fu
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quinhentos e trinta reais e quarenta centavos), para o objeto licitado. Depois de

declarados os vencedores, não havendo manifestação imediata e motivada da intenção

de interposição de recurso, decaiu-se do direito ao mesmo.

Os licitantes presentes, quando questionados. abdicaram ao direito de compor cadastro

de reserva para o objeto licitado.

Na oportunidade, este pregoeiro adjudica o objeto às licitantes vencedoras.

Nada mais havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos da reunião,

se a presente ata, a qual vai assinada pelo Pregoeiro, iuntamente, com a

Apoio e licita ntes presentes.

FRANCISCO D § srtveru cnuz
egoerro

lavrando-

Equipe de
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LUCIANA DA SILVA

Equipe de apoio

Licitantes:
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LICITA DIê-fR,iBUIDORA, COMÉRCIO E SERVIçOS LTDA-EPP, iNSCTitA NO CNPJ

OLMIRA-ME, inscrita no CNPI 15.513.084/OOO7-34,

pelo Sr. Sidney Mendes da Igreia, portador do RG 546.686 SSP/SE
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AKBAR COMERCICí EXPORTAçAO E

04.279.37 4l OOO!-49, representada pelo

3.345.832-4 SSP/SE

,Íàge,f,
representada

nt
fuW cpgÁflm inr.r,ru no cNPl 04.370.632/oooL-06,

pelo SrÚosimário Aragão Campos, portador do RG 3.509.631-4 SSP/SE

rueonraçÃo LTDA-EPP, inscrita no CNPJ

Sr. Euclésio Luiz da Silva, portador do RG

-10, representada pelo Sr. Josefran dos Santos Alcantara, portador do

RIBEIRO SOU

RG1 9.105-5 SSP/SE


