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ATA DE sessÃo púsrrcn PARA
CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO DOS
ENVELOPES "I" E "2'" FASE DE LANCES,
HeerurrnçÃo e no:uorcnçÃo Do oBlETo,
REFERENTE AO PREGAO PRI:SENCIAL NO

03/2079.

Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às oito horas, reuniu-
se o Pregoeiro Substituto, nomeado pela Portaria no 766/2Ot8, pêra proceder à abertura
da sessão referente ao Pregão 03/2OL9, o qual tem por objeto o Rcgistro dc preços para
Futuras aquisições de gás medicinal em forma de recarga, para atender às necessidades
do Fundo Municipal de Saúde de Areia Branca. Demonstrou intcresse crn participar,
solicitando o resgate do edital a empresa }fexfeÁS COUÉncro, otsrnteurçÃo e
SERVIçOS LTDA - EPP. Neste presente dia, constatou-se a presença da empresa
MAXIGAS COMERCIO, DISTRIBUIçAO E SERVIçOS LTDA - EPP, inscrita no CNPI
02.677.635/OOO1-53, interessada em participar credenciando o Sr. José carlos silva
Santos, portador do RG 524.751 SSP/SE. Foi constatado que o participantc atendeu ao
pressuposto de credenciamento, o Pregoeiro Substituto então, solicitou-lhc.r "DccLaraçào
de ciência e cumprimento dos requisitos de habilitação" do mesmo ato, bem como o

envelope "l" "Proposta de Preços". Por conseguinte, o Pregoeiro Substituto procedeu à

abertura do invólucro e leu os valores e a conformidade dos critérios exigidos no
instrumento convocatório, sendo constatado que foram todos a'r,,Írdido:, -r .l prlrrrosta
classificada. Na sequência, deu-se início à fase de lances, e o Pr{lgoeiro qr,,l os soirclLo{l
verbalmente, tendo obtido os melhores preços? a partir de negor açõe:, .l relars i.i,rlr .j
TE resen ta nte da licitante che ando ao resultado ue se UC:

MAxIGÁs COMÉRCIO, DISTRIBUIçÃO E SERVIçOS LTDA - EPP

ITEM UNID QTD UNIT
R$

V. TOTAL
R$

Oxigênio Medicinal cilindro de 07L, rccarga
de 1,0m3
Oxigênio lYedicinal cilindro de 40L, recarga

1

2

m3 100 125,00 12.500,00

210 38,s0 8.085,00m3
de 7,0m3

O montante licitado perfaz o valor global de R$ 20.5a5,OO (vinte mil, quinhentos e
oitenta e cinco reais). Em seguida, o pregoeiro solicitou do participante o cnvelopo "2",
contendo os documentos de habilitação. Após análise minuciosa aos documentos
apresentados, identificou-se que foram cumpridas todas as exigências do insLrumento
convocatório, estando, desta forma, a participante habilitada. Scndo assim, sagrou-se
vencedora deste certame a empresa MAXIGAS COMERCIO, DISTítIBUIÇAO E

SERVIçOS LTDA - EPP, para o objeto licitado. Depois de declarado o voncedor, nào
havendo manifestação imediata e motivada da intenção de interposiçi(, do rc(Lrrso,

decaiu-se do direito ao mesmo.
Na oportunidade, este pregoeiro adjudica o objeto à licitante vencedora

DESCRIÇAO DO PRODUTO

\



02.67 7 .635/000 1 - 53, representada
\/ do RG 524.751SSP/SE
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Nada mais havendo a tratar deram-se por encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-
se a presente ata, a qual vai assinada pelo Pregoeiro Substituto, juntarrnente, com a

licitante presente.

LU MACHADO

Licitante:

MAXTGAS COMÉRCrO, DTSTRT LTDA - i:iPP, irr:;criLa rro Cl\PJ
CARLOS SILV,tr SAN-IOS, porlador
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