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PREFEITURA MUNIClPAL DE AREIA BRANCA
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GABINETE DO PREFEITO

avrso DE REsULTADo pnecÃo No o4l2ol7
ExrRÂTo DE ÂoJUDrcÀçÃo e xouot-oclçÃo

O Município de Areia Branca, Estado de Sergipe, torna público que Julgou e
homologou ã licitàçâo na modalldade Pregão no 04/2017, lerdo como obJeto
o Sistema de Registm de Preços para possível contratação de empresà para

realizar o fornecimento de Materiais de construção em gerâ|, pera atender às
necessidades das Secretarlas do Município, do Fundo Municipal de
Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde, sendo vencedoras as

empresas LICITA DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVIçOS LTDA-
EPP, venccdor dos ltens licltados, conforme mapã de apuraÉo, com
valor totâl.le Rl 98.253,25 (noventa e olto mll, duzentor e
clnquênta e três reals e vlnte t clnco centavos); UsfRÂfÃ LufS
SANTOS OLIVEIRA-ME, yencedor dos itens licitàd05, conÍormc mapa
de apuração, com valor total de Rl 292,632,35 (duzentos e noventa
e dois mil, seiscentos e trlntâ e dois reais ê trintâ ê cinco cêntavos)i
axaln éouÉncro, ExpoRTAçÃo E tMPoRTAçÃo LTDA-EPP,
vencedor dos iten3 llclttdos, conforme mâpâ de epuraçáo. com vâlor
totâl de Rt 65,017,70 (3essênta e cinco mil, dêzessêtê reâis e
sêtente cantâvoi)i ].4ARCILEI{E SANTOS CALAZÂNS-EPP, vanc€dor
doa iten3 licitados, conformê mtpa de âpuração, com vtlor tot.l de
Rl 155.202,75 (cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e dois reais
e 3etenta ê clnco centavo3); e MART CoMERCIÂL LTDÂ'ME, vencedor
dos itens licitados, conÍorme mâp. de âpuração, com valor total de
Rl 27.424,35 (vinte e s.te mil, quatrocentos e vlnte c quatro reais e
trinta e clnco centàvos). Peíazendo esta llcltação, o v.lor global de
R* 638.530/40 (seisccntos ê trinta e oito mí|, quinhentos e trinta
reals e quarentã centavos), para o obieto licltado.

Areia Branca/SE,20 de màrço de 2017.
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