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ESTADO DE SERGIPE

T,tUÍ{ICÍPTO DE AREIA BRANCA
orvtsÃo or lrcruçõ ES E CONTRATOS

ATA DE sESSÃo pÚgrtcn pena cREDENcIAMENTo,
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES "1" É'2", FASE DE

úúõÉs, HnsrLr çÃo e ao:uoIcnÇÃo, REFERENTE

ao pnecÃo PRESENcIAL No o2/2o1'9 FMs

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e dezenove' às oito horas, se fez

presente o Pregoeiro, nomeado pela Portaria no 166/2018, para proceder à abertura da

sessão referente ao Pregão O2l2Ol9, o qual tem Por objeto o registro de Preços Para

aq u isição futura e Parcelada de fraldas descartáveis para atende r as demandas do Fundo

Municipal de Saúde e da Secretaria MuniciPal de Educaçao. Demonstrou interesse em

participar, solicitando o resgate do edital a emPresa PROJETT SOLUçÕES EM
tou-se o compa recimento da

SERVICOS E ALIMENTOS
seguinte empresa: PROJETT SOLUç

EIRELI. No presen
OES E

te d ia, consta
M SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI,

tnscrita no CNPI 23'660.743 /OOO1-93, rep resentada pela Senhora Bruna IVarques

Rocha Silva, portador do R.G. ^o 
3'4O8'464-9 SSP/SE. Foi constatado que foram

atendidos os PressuPo stos de credenciamento, na q ualidade de EmPresa de Pequeno

Porte. Declarada aberta a sessão, o Pregoeiro solicitou a "Declaração de ciência' e

cump rimento dos requisitos de habilita çao do mesmo ato, bem como o cnvelope "l"

Por conseg uinte, o Pregoeiro Procedeu a abertura do enveloPe de proposta e leu os

valores cotados pelo proponente, depois Pa ssou a documentação ao licita nte Para análise

e rubrica. Fra nqueada a Palavra não houve questionamento, sendo, portanto, classificada

a proposta. Ad iante, deu-se início à fase delances,eoPrego eiro que os solicitou

verbalmente, tendo obtido os melhores Preços, a partir de negociações diretas com os

ntantes das licita ntes che ando ao resultado a se u tr:re rese
PROJ ETT SOLU ES EM SERVICOS E A

Fralda descartável infantil,
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Fralda descartável infantil, tiPo
anatômico, tamanho Pequeno,
para até 5 kg, flocos de gel, abas
antivazamento, faixa ajustável,
Fitas adesivas mu ltiajustáveis,
uso diurno e noturno, algodão

Fra lda descartável infantil, tiPo
anatômico, tamanho médio, Para
até 10 kg, flocos de gel, abas
antivazamento, faixa ajustável,
fitas adesivas mu ttiajustáveis,
uso diurno e noturno, algodão

Fralda descartável infantil, tiPo
anatômico, tamanho g rande,
para até 15 kg, flocos de gel,

abas antivazamento, faixa
ajustável, fitas adesivas
m u ltiajustáveis, uso diurno e

noturno, algodão não deteriora
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orvrsÃo DE LrcrrAçõrs e coxrnaros

CotidianUnid

rtável ad u lto, tiPo
anatômico, tamanho médio, Para
peso de 40 a 70 kg, flocos de
gel, abas antivazamento, faixa
ajustávet, fitas adesivas
m u ltiaj ustáveis, uso diurno e

noturno, algodão não deteriora

Fralda desca

uando molhado

Cotid ia nUn id

anatômico, tamanho g ra nde,
para peso de 70 a 119 kg, flocos

de qel, abas antivazamento,
faixa ajustável, fitas adesivas
m u ltiaj ustáveis, uso diurno e

noturno, algodão não deterio ra

uando molhado

tipodesca rtável,Fra lda

CotidianUnid

antivazamento,
fitas adesivas
uso diurno e
não deteriora

faixa ajustável,
mu ltiaj ustáveis,

noturno, algodão
uando molhado
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Fralda descartável, tiPo

anatômico, tamanho extra

orande, Para Peso acima de 120

[o. flocos de gel, abas

uÁiirur"."nto, faixa ajustável,
fitas adesivas mu ltiajustáveis,
uso diurno e noturno, algodão

10.000 1, eo I 1e.ooo,oo
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não deteriora ua ndo molhado

Em seguida, o pregoeiro solicitou da Pa rticiPante ó enveloPe " 2", contendo os

documentos de habilitação. APós análise minuciosa aos documentos a Presentadcjs '

identificou-se que foram cumPrtdas todas as exigênc ias do instru mento convocatório,

estando, desta forma, a licita nte ha bilitada Para o certame.

Sendo assim, sagrou-se ganhad ora deste certame a emPresa PRO]ETT SOLUçÕES EM

SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI, vencedora dos itens I ao 7, Pertazendo um valor

total de R$ 282.300,00 (duzentos e oitenta e dois mil e trezentos rcais).

Depois de declarado o vencedor, não havendo manifestação imediata e motivada da

intençã o de interposição de recurso, decaiu-se do direito ao mesmo

Na opo rtu n idade o Pregoeiro adjudicaoobjeto à licita nte vencedora

Nada m ais havendo a tratar, deram-se Por encerrados os trabalhos da reunião, lavrando

se a presente ata, a qual vai assinada Pel Prego e ticitante P resente

FRANC IS SILVEIRA CRUZ
oetro

Licitante:

"{t;Jt-ffift#"til 
tàt'r;& E ALrMENros ETRELT' inscrita no cNFl

23.66í,.743 lOoO1-93, ,"p'u'*üOã pela Senhora Bruna Marques Rocha Silva' portadcí

do R.G. no 3.408.464-9 SSP/SE


