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ESTADO DE SERGIPE
uunrcÍpro DE ARErA BRANcA

orvrsÃo oe lrcrreçÕes E coNTRATos

ITEÍ\4

ATA DE sESSÃo púBLtca pann cREDENCIAT.IEx Ío.
RECEEII4ENTO DOS ENVELOPES "1" E "2", FASE Dt
LANCES,_HABILITAçÀo t aotuotcnçAo. RETERFNTÍ
AO PREGAO PRESENCIAL NO O2l2020 FI'IAS

Aos catorze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às oito horas, reuniran)
se o Pregoeiro e equipe de apoio, nomeados pela Portaria no 319/2018, para proceder à
abertura da sessão referente ao pregão presencial no O2/2O2O, o qual tem por objeto a
contratação de empresa para realizar o fornecimento de arroz, peixes in natura e leite de
coco, para distribuição às famílias em estado vulnerável deste N4unicípio, quando da
comemoração da Semana Santa. Demonstraram interesse em participar, solicitando o
resgate do edital as empresas PROJETT SOLUçõES_ EM SERVICOS E ALIMENTOS
EIRELI e MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIçAO EIRELL No presente dia,
constatou-se o comparecimento das seguintes empresas: PROJETT SOLUçõES EM
SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI, com CNPJ 23.660.743/OOO1-93, representada
pelo Senhor loão Luiz Silva Marq_ues, portador do R.G. no 579.O24 SSP/SE; e MÁXIMO
COMERCIO E DISTRIBUIçAO EIRELI, com CNPI 24.343.s3o / OOO 1-09,
representada pelo Senhor Wendson Antônio Tavares 14endcs. portador do R.G.
3.054.255-3 SSP/SE. Foi constatado que foram atendidos os prcssupostos dL.

credenciamento, na qualidade de Empresa de Pequeno Porte. Declarada aberta a sessão,
o pregoeiro solicitou a "Declaração de ciência e cumprimento dos requisitos de
habilitação" do mesmo ato, bem como os envelopes "l"- Por conseguinte, c Í)regoelro
procedeu a abertura dos envelopes de proposta e leu os valores cotados pelos
proponentes, depois passou a documentação aos licitantes para análrs,.t e rubnc.t.
Franqueada a palavra não houve q uestiona mentos, sendo, portanto, classificadas .]s
propostas. Adiante, deu-se início à fase de lances, e o Pregoeiro quc os solicilou
verbalmente, tendo obtido os melhores preços, a partir de negocrações drretas com os
TE resenta ntes das licita ntes che ando ao resultado a se u tr:

PROJETT SOLU ES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI

ESPEClFlCAÇÃO

Arroz parbolizado, tipo 01, isento
de sujicidades e materiais
estranhos, acondicionado em
embalagem apropriada, pesando
urn qu ilo

UNID MARCA QTD

Und Nota 10 4.000

TtLx;n'i-v-ro-nLl

2,471

3

Leite de coco com 15o/o de 2,27l2t- go rdura, embalagem com 500m1
Unid Tia Ita 4.000 L 080,0 0

Peixe tipo tilá pia, eviscerado,
pesando entre 7009 e 12009,
com aspecto e cheiro próprio,
livre de sujicidades e parasitas,
embalado em pacote lacrado
hermeticamente, com d uas
unidades cada, pronto para
consumo

Kg Lagubras 8.000 10,0 0 80.000,00

Em seguida, o pregoeiro solicitou da vencedora da fase anterior o cnvelopc "2", contendo
os documentos de habilitação. Após análise minuciosa aos docuntentos apresentados,
identificou-se que foram cumpridas todas as exigências do insrrumento convocatório,
estando, desta forma, a licitante habilitada para o certame.
Sendo assim, sagrou-se ganhadora deste certame a empresa PROJETT SOLUçÕES EM
SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI, vencedora dos itens 1a 3, pcrfar.endo urn valor
total de R$ 98.960,00 (noventa e oito mil, novecentos e sessenta i. ars).
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9.880,00
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Depois de declarado o vencedor, não havendo manifestação inrcdiata e motivada da
intenção de interposição de recurso, decaiu-se do direito ao mesmo.
Na oportunidade o pregoeiro adjudica o objeto à licitante vencedora.
Nada mais havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-
se a presente ata, a qual vai assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes
presentes.

FRANCISCO IS SILVEIRA CRUZ
oetro

HADO
aporo

Licitantes:

PROJETT SOLUçÕE ALIMENTOS EIRELI, .on r ,--Nl)l

23.660.7 43 / o001-9 presentada pelo Senhor João Luiz Silv.r lYarques, portador do
R.G. no 579.024 SS P S

.w.^",t,y
MAXIMO COME

,A íapr,.ra [^^'àJ
STRIBUIçAO EIRELI, com CNPI 24.343.530 /OOO1-O9,RCIO E OI

RIQU E

l

LUIZ

representada pelo Senhor Wendson Antônio Tavares Mendes, portador do R.G.
3.054.255-3 SSP/SE;


