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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçÕES E CONTRÂTOS

ATA DE SESSÀO PÚBLTCA PARA CREDENCTAMENTO,
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES "1" E "2", FASE DE
LÁNCES- HABILTTACÁO T ]ULGAMENTO FINAL,
RÚERENIE AO PREGÁO PRTSFNCIAL NA ü/2020

Aos dois dias do mês de abril de dois mil e vinte, às oito horas, reuniram-se o

Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados pela Portaria no 5912020, para

pro;eder à abertura da sessão referente ao Pregão O3/2O20, o qual tem por objeto o
iegistro de preços para futura contratação de empresa prestadora de serviços fúnebres
pa;a atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social D^emo-nstrou

interesse em participar, solicitando o resgate do edital a empresa ROSANGELA DOS

SANTOS DORTAS FUNERÁRIA. No presente dia, constatou-se o comparecimento da

sequinte empresa, devidamente representada: ROSÃNGELA DOS SANTOS DORÍAS
FUNERÁRIA, inscrita ,no CNPI 10.537 .324/OOOL-f7 , interessada em participar

credenciando o Sr. JOSÉ ANSELMO DA SILVA DORTAS, portador do RG 1.180.062

ssP/sE. Foi constatado que o participante atendeu ao pressuposto de credenciamento na

conàição de microempresa, sendo declarada credenciada para o certame. Em segu-ida foi

soliciúda a ,'Declaração de ciência e cumprimento dos requisitos de habilitação" do

mesmo ato, bem como o envelope "1". Por conseguinte, o Pregoeiro procedeu à abertura

do invólucrO e leu os Valores e a conformidade dos critérios exigidos no instrumento

convocatório, sendo constatado que foram todos atendidos e a proposta classificada. Na

sequência, deu-se início à íase de Iances, e o Pregoeiro que oS solicitou verbalmente,
tendo obtido os melhores preços, a partir de negociações diretas com o representantê da

licitante, chegando ao resultado conforme mapa de rodadas anexo
Em seguida, ã pregoeiro solicitou da licitante o envelope "2", contendo os documentos de

habilitáção. Após análise minuciosa aos documentos apresentados, constatou-se que

foram cumpridos os requisitos habilitatórios
Desta forma, sag ra -se

NERARIADORTAS FU
vencedora deste certa

conforme o ua nto dis sto na tabela a se u lr:
ROSA NGELA DOS SANTOS DORTAS FUNERARIA -l

V, UNIT V. TOTAL
R R

Prestação de Serviços de Translado Fú nebre
com inclusão de Urna Funerária com visor,
tamanho ADULTO, confeccionada em
madeira de pinus com 18mm de espessura;
forro interior em tecido TNT; acabamento
em verniz de alto brilho, tampa com 04
chavetas; com 06 alças articuladas tipo
parreira; dimensões: largura, parte inferior
ombro 58cm, largura parte superior ombro
64cm, comprimento 1,96m, altura 22cm;
padrão popular; modelo: sextavado,
incluindo carro fúnebre para translado do
local do óbito/IML + velório/cem itério na
região central ou povoado deste Município,
com quilometragem de até 70 KM,

ornamentação com flores naturais ou
artificiais, tenda 5x5m em perfeitas
condições de uso, cinquenta cadeiras
plásticas em perfeitas condiÇões de uso,
bebedouro elétrico ( natu ral/gelado ) + água
mineral em vasilhame de 20 litros lacrado,

UN 45 1.850,00 83.250,00
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duas devidamente preenchidas com chá
(erva doce e camomila) e duas devidamente
preenchidas com café (preto e com leite),
vinte sachês com açúcar, vinte sachês com
adoçante, quatro pacotes com biscoitos de
4O0g cada, sendo dois tipo cream cracker e

dois tipo Maria, dois pacotes de copo
descartável, sendo um de 200m1 e o outro
de 50m1, veste masculina ou feminina
conforme a necessidade e o de casti

Prestação de Serviços de Translado Fúnebre
com inclusão de Urna Funerária com visor,
na cor branca, tamanho ADULTo,
confeccionada em madeira de pinus com
18mm de espessura; forro interior em
tecido TNT; acabamento em verniz de alto
brilho, tampa com 04 chavetas; com 06
alças articuladas tipo parreira; dimensões:
largura, parte inferior ombro 58cm, largura
parte superior ombro 64cm, comprimento
1,96m, altura 22cm', Padrâo PoPular;
modelo: sextavado, incluindo carro fúnebre
para translado do local do óbito/IML +
velório/cemitério na região central
povoado deste MunicíPio,

OU

com
quilometragem de até 70 KM, ornamentação
com flores naturais ou artificiais, tenda
5x5m em perfeitas condições de uso,
cinquenta cadeiras plásticas em perfeitas
condições de uso, bebedouro elétrico
( natu ra l/gelado) + água mineral em
vasilhame de 20 litros lacrado, kit garrafas
térmicas de 1,8 litros, sendo duas
devidamente preenchidas com chá (erva
doce e camomila) e duas devidamente
preenchidas com café (preto e com leite),
vinte sachês com açúcar, vinte sachês com
adoçante, quatro pacotes com biscoitos de
4OOg cada, sendo dois tipo cream cracker e

dois tipo Maria, dois pacotes de copo
descartável, sendo um de 200m1 e o outro
de 50m1, veste masculina ou feminina
conforme a necessidade e o o de casti

Prestação de Serviços de Translado Fú ne bre
com inclusão dê Urna Funerária com visor,
tamanho ADULTO oBESO (GG),
confeccionada em madeira de pinus com
18mm de espessura; forro interior em
tecido TNT; acabamento em verniz de alto
brilho, tampa com 04 chavetas; com 06
alças articuladas tipo parreira; dimensões:
largura, parte inferior a partir do abdômem

UN 5

64 la rgura parte superior ombro 128cm

UN 5 3.700,00

3.200,00 16.000,00

18.500,00
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DIVISÃO DE LICITAçÕ ES E CONTRATOS

comprimento 2,10m, altura 22 a 65cm;
padrão popular; modelo: sextavado. Com
capacidade de 100 a 120 Kg, incluindo carro
fúnebre para translado do local do óbito/IML
+ velório/cemitério na região central ou
povoado deste MunicíPio, com
quilometragem de até 70 KM, ornamentação
com flores naturais ou artificiais, tenda
5x5m em perfeitas condições de uso,
cinquenta cadeiras plásticas em perfeitas
condições de uso, bebedouro elétrico
( natu rallgelado) + água mineral em
vasilhame de 20 litros lacrado, kit garrafas
térmicas de 1,8 litros, sendo duas
devidamente preenchidas com chá (erva
doce e camomila) e duas devidamente
preenchidas com café (preto e com leite),
vinte sachês com açúcar, vinte sachês com
adoçante, quatro pacotes com biscoitos de

4OOg cada, sendo dois tipo cream cracker e

dois tipo Maria, dois pacotes de copo
descartável, sendo um de 200m1 e o outro
de 5Oml, veste masculina ou feminina
conforme a necessidade o de castie

5.500,00 27.500,00
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Prestação de Serviços de Translado F

com inclusão de Urna Funerária com visor,
tamanho ADULTO SUPER OBESO (EXG),

confeccionada em madeira de pinus com
18mm de espessura; forro interior em
tecido TNT; acabamento em verniz de alto
brilho, tampa com 04 chavetas; com 06

alças articuladas tipo parreira; dimensões:
laigura, parte inferior a partir do abdômem
64, largura parte superior ombro 165cm,
comprimento 2,10m, altura 22 a 65cm;
padrão popular; modelo: sextavado. Com

capacidade de 120 a 150 Kg, incluindo carro
fúnebre para translado do local do óbito/IML
+ velório/cem itério na região central ou
povoado deste MunicíPio, com
quilometragem de até 70 KM, ornamentação
com flores naturais ou artificiais, tenda
5x5m em perfeitas condições de uso,

cinquenta cadeiras plásticas em perfeitas
condições de uso, bebedouro elétrico
( natu ra l/gelado) + água mineral em
vasilhame de 20 litros tacrado, kit garrafas
térmicas de 1,8 litros, sendo duas
devidamente preenchidas com chá (erva
doce e camomila) e duas devidamente
oreenchidas com café (preto e com leite),
vinte sachês com aÇúcar, vinte sachês com

acotes com biscoitos de

ú nebre

d a nte uatroa
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Prestação de Serviços de Translado F

com inclusão de Urna Funerária com visor,
tamanho INFANTIL, confeccionada em
madeira de pinus com 18mm de espessura;
forro interior em tecido TNT;. ac,abamento
em verniz de alto brilho, tampa , com 04
chavetas; com 06 alças articuladas tipo
parreira; dimensões: largura, parte inferior
ombro 43cm, largura parte superior ombro
46cm, comprimento 1,00m, altura 20cm,
padrão: popular; modelo sextavado,
incluindo carro fúnebre para translado do
local do óbito/lML + velório/cemitério na
região central ou povoado deste Município,
com quilometragem de até 70 KM,

ornamentação com flores naturais ou
artificiais, tenda 5x5m em perfeitas
condições de uso, cinquenta cadeiras
plásticas em perfeitas condições de uso,
bebedouro elétrico ( natu rallgelado) + água
mineral em vasilhame de 20 litros lacrado,
kit garrafas térmicas de 1,8 litros, sendo
duas devidamente preenchidas com chá
(erva doce e camomila) e duas devidamente
preenchidas com café (preto e com leite),
vinte sachês com açúcar, vinte sachês com
adoçante, quatro pacotes com biscoitos de
40Og cada, sendo dois tipo cream cracker e

dois tipo Maria, dois pacotes de copo
descartável, sendo um de 200m1 e o outro
de 50m1, veste masculina ou feminina

únebre

conforme a ne idade e o o de casti
Prestação de Serviços de Translado F

com inclusão de Urna Funerária com visor,
tamanho INFANTIL, confeccionada em
madeira de pinus com 18mm de espessura;
forro interior em tecido TNT; acabamento
em verniz de alto brilho, tampa com 04
chavetas; com 06 alças articuladas tipo
parreira; dimensões: largura, parte inferior
ombro 43cm, largura parte superior ombro
46cm, comprimento 1,20m, altura 20cm,
padrão: popular; modelo sextavado,
incluindo carro fúnebre para translado do
local do óbito/IML + velório/cemitério na

região central ou povoado deste Município,
com quilometragem de até 70 KM,

o com flores naturais ou

ú nebre

ornamenta

6

4009 cada, sendo dois tipo cream cracker e

dois tipo Maria, dois pacotes de copo
descartável, sendo um de 200m1 e o outro
de 50m1, veste masculina ou feminina
conforme a necessidade o o de castie

1 .300,00

UN 10 1.650,00

19. 500,00

16.500,00

u 4
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artificiais, tenda 5x5m em perfeltas
condições de uso/ cinquenta cadeiras
plásticas em perfeitas condições de uso,
bebedouro elétrico ( natu ra l/gelado) + água
mineral em vasilhame de 20 litros lacrado,
kit garrafas térmicas de 1,8 litros, sendo
duas devidamente preenchidas com chá
(erva doce e camomila) e duas devidamente
preenchidas com café (preto e com leite)/
vinte sachês com açúcar, vinte sachês com
adoçante, quatro pacotes com biscoitos de
4009 cada, sendo dois tipo cream cracker e
dois tipo Maria, dois pacotes de copo
descartável, sendo um de 200m1 e o outro
de 50m1, veste masculina ou feminina
conforme a necessidade e o o de casti

10 1.750,00 17.500,00

Perfaz o valor qlobal desta licitação a importância de R$ 198.750,00 (cento e noventa e

oito mil, setecentos e cinquenta reais).
Depois de declarado o vencedor, não houve manifestação de intenção de inte osição de

5
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Prestação de Serviços de Translado Fúnebre
com inclusão de Urna Funerária com visor,
tamanho INFANTIL, confeccionada em
madeira de pinus com 18mm de espessura;
forro interior em tecido TNT; acabamento
em verniz de alto brilho, tampa com 04
chavetas; com 06 alças articuladas tipo
parreira; dimensões: largura, parte inferior
ombro 43cm, largura parte superior ombro
46cm, comprimento 1,40m A 1,50m, altura
20cm, padrão: popular; modelo sextavado,
incluindo carro fúnebre para translado do
local do óbito/IML + velório/cemitério na
região central ou povoado deste Município,
com quilometragem de até 70 KM,
ornamentação com flores naturais ou
artificiais, tenda 5x5m em perfeitas
condições de uso, cinquenta cadeiras
plásticas em perfeitas condições de uso,
bebedouro elétrico ( natu rallgelado) + água 

I

mineral em vasilhame de 20 litros lacrado,
kit garrafas térmicas de 1,8 litros, sendo
duas devidamente preenchidas com chá
(erva doce e camomila) e duas devidamente
preenchidas com café (preto e com leite),
vinte sachês com açúcar, vinte sachês com
adoçante, quatro pacotes com biscoitos de
4009 cada, sendo dois tipo cream cracker e
dois tipo Maria, dois pacotes de copo
descartável, sêndo um de 200m1 e o outro
de 50m1, veste masculina ou feminina
(conforme a necessidade) e jogo de ca§llcal

recurso, portanto, decaiu-se do direito ao mesmo.
r
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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.

FRANCISCO SILVEIRA CRUZ
ei

LUIZ E CHADO
a to

Licitante: w
nosÂt
17, rcp

ELA

1.180.06 SSP/

NTOS DORTAS enÁnrl, inscrita no cN 10.537 .324/OOOL-
portador do RGpelo 5r. JOSÉ ANSELMO DA SILVA DORTAS,

(.l


