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ESTADO DE SERGIPE

T'IUITCÍPTO DE AREIA BRANCA
orvrsÃo DE LrcrrAções E coNTRATos

ATA DE srssÃo i';.jgttcl PARA

cREDENCIAMENTO, RECÊBIMENTO DOS

ENVELOPES *1" É "2", FASE DE LANCES,

neaturnçÃo E JULGAMENTo FINAL,
REFERENTE Ao PnecÃo PRESENCIAL No

L2l2Ot9

ui{ IT.
'v. TOTAI

QTDUNID. MARCAITEM oescnlÇÃo Do PRoDUTo
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plástico retornável com
capacidade Para 20 litros, com
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da saúde e 3B7l0B DNPM, e RDC
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1
6,47

25,44200Cx
Monte
CIaro

Agua mineral, sem
acondicionada em coPo Pl

não retornável com caPacidade
para 300 Ínl, com tamPa tiPo
lacre, de acordo com as

legislações esPecíficas e a

portaria st1l04 do Ministério da
Saúde e RDC ANVISA no 274105
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ástico
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Gás liquefeito de Pet
acondicionado em vasilhames de
13Kg retornável, de acordo com
a norma técnica ABNT no 8460

róleo (GLP),
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5,088,00
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Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mi! e dezoito, às oito horas,

reuniram-se o Pregoeiro e respectiva equipe de aPoio, nomeados Pela Portaria 1o

t66l2}t8, Para Proceder à abertura sessão referente ao Pregão tzlzotg o qual temda
por objeto o registro de Preços para possível contratação

atender às
de em presa pi',r;,1 realiZar O

fornecimento de água mineral e gás GLP, para necessidades dí:s Secretarias

do Município, do Fundo MuniciPal de Assistência Social e do Fundo Mu-il:Ípal de Saúde

deste MunicíPio. Demonstra ra m i nteresse
empresas REVENDEDORA DE ÁGUA E

BIRIBA LTDA. NO presente
AGUA

dia, constatou-se o
E GÁs sÃo JosÉ LTDA-EPP, i noREVENDEDORA DE

08.404.557/000 1-08, interessada em particiPar credenciando o Sr.

RODRIGUES RAMOS, portador do RG 1.041.110 SSP/SE. Foi constatado ueo
atendeu ao PressuPosto de credenciamento, o pregoeiro então, solicitou-lhe a

"Declaração de ciência e cumPri mento dos requisitos de habilitação" do

como o enveloPe "1" "ProPosta de Preços". Por consegu inte, o Pregoeiro

abertura do invólucro e leu os valores e a conformidade dos critérios

instrumento convocatório, sendo constatado que foram
portanto, declarada classificada a proposta . Na sequência

eo ro que os solicitou verbalmente, tendo obtido os melhoresPregoei

.1"

para

|.i
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ESTADO DE SERGIPE
uunrcÍpro DE ARErA BRANcA

orvrsÃo DE trcrr ões e coNTRATos

acondicionamento, com
capacidade para comportar 13Kg
de gás liquefeito de Petróleo
(GLP), vazio, de acordo com a
norma técn ABNT no B

o montante licitado Perfaz o valor global de R$ 86.231,00 (oitenta e seis mil, duzentos e

trinta e um reais). Em seguid a, o pregoeiro solicitou da licitante o enveloPe "2", contendo

os documentos de habilita ção. Após análise minuci osa identificou-se que foram

cump ridas as exigências editalícias.
Sendo a se vencedo ras deste certame a empresa REVENDEDORA DE

Áeua e
ssim, sagraram-
aÁs sÃo rosÉ LTDA.EPP,

Depo is de declarado o vencedor, não havendo manifestação imediata e r':otivada da

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

Nada ma is havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos da relrnião, lavra ndo-

se a presente ata, a qual vai assinada pelo Pregoeiro, juntamente, r" rii a Equipe de

Apoio e licitante Presente.

FRAN SILVEIRA CRUZ

LUIZ ACHADO
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DEDORA D UAE sÃo Jos LTDA.EPP, i

pelo sr. ANTôNIO CARLOS ROD08.404. 557/OOO 1-08, representada
portador do RG 1.041.110 SSP/SE
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