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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DIVISÃO DE LICITAçõES E CONTRATOS

AÍA DE SESSÁO PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO,
RECEBTMENTO DOS ENVTI APES "1'I "2" ANfuIST L

ACETTABILIDADE DAS PROPOSTAS, FASE DE LANCES,
]ULGAMENTO DA HA ITTAÇÀO I SUSPFNSÀO,
REFERENTE AO PREGAO PRTSENCIAI. NO 03/2020 SRP

FMS

FEM

Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e vinte, às dez horas, reuniranl-
se o Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados pela Portarla no 319/2019, para

proceder à abertura da sessão referente ao Pregão 03/ 2O2O SRP FMS, o qual tem por

objeto o registro de preços para possível aquisição de equipamentos méd ico- hospita la res
para atender à demanda do Fundo Municipal de Saúde. Demonstraram interesse em
participar, solicitando o resgate do edital as empresas |ILT_O_! i-OI\-1ES -DA.S.-ILVAPERETRA ErRELr, MM MóVErS COIUTERCTAL lTDâl IIOMA COMERCTO E SERVrÇOS
EIRELI, LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA,

MB DENTAL COMERCIO EIRELI e NPR COMÉRCIO LTDA. No prosente dra, constatolr
se o comparecimento das seguintes empresas, devidamente representadas: MB DENTAL
COMERCIO EIRELI, inscrita no CNPJ 20.317.146/OOO7-72, represcnta pelo Sr'

WASHINGTON NASCIMENTO CRUZ, portador do RG 838.725 SSP/SE; FAMESCO

MóVEIS DO BRASIL LTDA, inscrita no cNpl 20.652.645/0001- 16, representa pelo sr.
MARcIo sANTos sILvA, portador do RG 1.050.781 SSP/SE. Foi constatado que as

interessadas atenderam ao pressuposto de credenciamento, sendo declaradas

credenciadas para o certame. Enr segurda fora solicitada a "Declaração de ciêncta e

cumprimento áos requisitos de habilitação" do mesmo ato, bem conto os envelopes "1" c
"2". Após a entrega dos envelopes, às 10h20min, o representante da FAMEsco
MóVEIS DO BRASIL LTDA retirou-se da reunião, informando que não retornaria. Por

conseguinte, procedeu-se a abertura dos envelopes de proposta, sendo analisados os

valore; e a conformidade dos critérios exigidos no instrumento convocatório, s-'ndc

constatado que foram todos atendidos e as propostas classificadas. Adiante, deu-se lnicro

à fase de lances, e o pregoeiro que os solicitou verbalmente, tendo obtido os melhores

preços, a partir de negociações diretas com o representante da licitante, chegando ao

valor final conforme o q ua nto disposto na tabela a sejll!
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para soro, colchonete e grades
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Estetoscópio adulto, tipo
auscultador confeccionado
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Focô refletor ambulatorial,

haste flexívelilu m rna ão em led

Mesa de mayo, confeccionada em
inoxidável

Mesa auxiliar, dimensões mínimas
4ox40x8ocm, em aço inoxidável,
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Life Brasil
Móveis

Mocho confeccionado em aço
carbono, com encosto, regulagem

simultánea
Em seguida, fora aberto o enveloPe contendo os documentos de habilitação da vencedora

da fase de lances. Após análise m inuciosa aos documentos apresentados, identificou-se
que a empresa MB DENTAL COM ERCIO EIRELI, apresentou sua Certidão Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União vencida

(Emissão: O9/09/2or9) Va lidade: 07l03/2020), conforme disposto no subitem 8.3.7.1. 1

do instrumento convocatório, e nos termos do §10, do art. 43, da Lei Complementar no

123/06, seá concedido o prazo de cinco dias úteis para que a licitante providencie sua

regu laridade fisca l.
Isú posto, a reunião ficará suspensa até que a licitante apresente o documento acima

descrito, limitada ao prazo concedido.
Nada mais havendo a tratar deram-se por encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-

se a presente ata, cuja segue assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitante
presente.
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Licita nte:

MB DENTAL CO O EIRELI, inscrita no CNPI 20.317'14610007-72, representada
NASCIMENTO CRUZ, portador do RG 838.725 SSP/SE
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