
.wii & 15."
ES]'ADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DIVISÃO DE LICITAçÕES E CONTRATOS

AÍA DE SESSÃO PÚBLICA PARA PROCEDER AO

CREDENCTAMENTO, RECEBI14ENTO DOS ENVELOPES "1"
E "2", FASE DE LANCES, HABILITAÇÃO E

ADJUDICAÇÃO, REFERENÍE AO PREGÃO PRESENCIAL
No 05/2020 FMS

Aos sete dias do mês dê maio de dois mil e vinte, às oito horas, se fez presente o

pregoeiro e equipe de apoio, nomeados pêla Portaria no 59/2020, para proceder à

abertura da sessão referente ao Pregão o5l2O2O, o qual tem por objeto o registro de

preços para aquisição futura e l)ltcclida'.de fraldas descartáveis para atender as

demandas do Funcjo Municipal rjo .Saude, e da secretaria Municipal de Educação.

Demonstrou interesse em participar, sólicitando o resgate do edital a empresa PROJETT
SOLUçÕES EM SERVICOS E ALITJTENTOS EIRELI; YVMED PRODS FARM E HOSP
EIREL-I; GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS EIRELI; E THALMEC
MED COMERCIAL LTDA. Aberta a sessão, constatou-se o comparecimento da seguinte
empresa: PROJETT SOLUçÕES EM SERVTCOS E ALTMENTOS EIRELT, irrscrita no

CNPI 23.660,7 43/OOOL-93, representada pelo Senhor João l4arques Silva Marques,
portador do R.G. no 579024 SSP/SE. Foi constatado que a participante atendeu aos

iermos editalícios, todas na condição de micro ou pequena empresa, sendo declarada
credenciada para o certame. Em seguida, foi solicitado e aberto o envelope de proposta,

sendo analisados os valores e a conformidade dos critérios exigidos no instrumento
convocatório, constatando-se que foram todos atendidos e â proposta declarada

classificada. Na sequência, deu-:;íj início à fase de lances, e o pregoeiro que os solicitou
verbalmente, tendo obtido os melhoíes preços? a partir de negociações diretas com o

representante da licitante, onde obleve-Se o resultado conforme mapa de rodadas anexo.
por fim, o pregoeiro solicitou da licitante vencedora da fase de lances o envelope

contendo os documentos de habrlitação. Após análise minuciosa aos cjocumentos

apresentados, identificou-se que for'ám cumpridas todas as exigéncias do instrumento
convocatório, sendo a licitante declarada habilitada.
Desta forma, sagra-se vencedora deste certame a empresa, conforme o quanto disposto

na tabela a se u tr:
PROJETT SOLU

Fralda descartável infantil, tiPo

ajustável, fitas adesivas
m u ltiaj ustáveis, uso diurno c
noturno, algodào nâo deteriora

,,quando molhado
Fra lda descartável infantil, tiPo
anatômico, tamanho médio,
para até 10 kg, flocos de gel,
abas antivazamento, faixa
ajustável, fitas adesivas
m u ltiaj ustáveis, uso diurno e
noturno, algodão nào deteriora

uando molhado
iFralda desca rtável infantil, tipo

OES EM SER,VICOS E ALIMENTOS EI RE LI-Í ;;;;JR$l
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ITEM 
I

T4ARCA UNID. QTD

FOFURA Unid 90.000 o,44

,,Yi-.1 u

3$_ 1__

anatômico, tamanho peq 'retlo, I

para até 5 kg, flocos de gel, 
I

abas antivazamento, fa ixa I 39.600,00
1

2 FOFURA Urt d 90.000 44. 1.00,00490

,l

dUIr 0,5 s

\

3 a natômico, tamanho grande,

lpala ate 15. k9, loçqs de çlel,

FOFU RP. 140.000

(

77.000,00
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Unid

Fra ld a descartável infantil, tiPo
anatômico, tamanho extra
grande, para peso acima de 16
kg, flocos de gel, abas
antivazamento, faixa aj ustável,
fitas adesivas m u ltiajustáveis,
uso diurno e noturno, algodão

FOFURA

não d eteriora uando molhado

Un id

Unid

BEM
ESTAR

CON FO RT

BE14

ESTAR
CONFORT

Fra lda descartável adulto, tiPo
anatômico, tamanho médio,
para peso de 40 kg, flocos de
gel, abas antivazamento, fa ixa
ajustável, fitas adesivas
mu ltiajustáveis, uso diurno e

noturno, algodão nào deteriora

Fralda descartável adu ltc, tiPo
anatômico, tamanho médio,
para peso de 40 a 70 kg, flocos
de 9el, abas antivazamento,
farxa ajustável, fitas adesivas
m u ltiaj ustáveis, uso diurno e

noturno, algodão não deteriora

uando molhado

uando molhado

Unid
BEM

ESTAR
CONFORT

BEM
ESTAR

CON FORT
Unid

4

abas antivazamento, fa ixa
ajustável, fitas adesivas
mu ltiajustáveis, uso diurno e
noturno, algodão não deteriora

uando molhado

Fra lda descartável, tiPo
anatômico, tamanho g ra nde,
para peso de 70 a 119 kg,
flocos de gel, abas
àntivazamento, fa ixa ajustável,
íitas adesivas mu ltiajustáveis,
uso diurno e noturno, algodão

uando molhado
Fralda descartável, tiPo
anatôrnico, tamanho extra
grande, para peso acima de 120
kq, flocos de gel, abas
antivazamento, fa ixa aj ustável,
f. tas adesivas m u lttajustáveis,
uso drurno e noturno, algodão
não deteriora quando molhado

7 0.000

0,96

40.000

60.000

0,69 48.300,00

19.200,00

7

8

5

6 L ,O2 40.800,00

1,03 61.800,00

20,000

I

--l

ar17,

r __t

21.000,00

l)erÍàz este ccrtanle. o valor global de RS 351.800,00 (trezcntos € c

oitocentos reais).
Depois de declarado o vencedoL. não havendo manifêstação imediata e

inqucnta c um mil c

nrot ir itila ala intcnçilo

\
')

de intcrposição de recurstt. decaiu-se do direito ao mesmo.

Na opoitunidade o pregoeiro adjudica o objeto à licitante vencedora' r

tu,,,

não deteriora

20.000

__l
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Nada mais havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-

se ô presente ata, a qual vai assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitante
presente

F RANCIS IS SILVEIRA CRUZ
oe iro

LUIZ H MACHADO

Licitante:

PROJETT SOLUçOES EM SE E ALI M E NTOS IRELI, inscrita no CNPI

23.660.7 43 / oo01-93, rePresen el n hor loão M ues S ilva Marques, Portador

do R.G. no 579024 SSP/SE.


