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ESTADO DE SERGIPE

uurlcÍpro DE ARErA BRANcA
orvtsÃo oe lrcrrlçÕrs E coNTRATos

nra oe sessÃo púaLtca plRA CREDENcIAMENTo,
RECEBII4ENTO DOS ENVELOPES "1" E "2", FASE DE
LANCES,.HABILITAÇÃo E ADJUDICAçÃo, REFERENTE
AO PREGAO PRESENCIAL NA 22/2019

dis na ta bela a se uir dis osta:
AMANDA DE ALMEIDA MELO 05191819560
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ITEI.4 DESCRIçAO UNID. QTD.

PREçO
M EDIO

(R$)

VALOR
rorAl (R$)

72

Refeição tipo quentinha, peso não inferior a
7OOg, em embalagem tamanho 8,
hermeticamente lacrada. Conforme ca rdá pio
a ba ixo:
# Segunda-feira: bife bovino à milanesa,
arroz, macarrão, feijão caseiro ou feijão
tropeiro, legumes cozidos e salada (alface,
tomate, pimentão, cebola, pepino, cenoura,
beterraba, milho verde, ervilha e azeitona).
# Terça-feira: bife bovino grelhado, arroz,
macarrão, feijão caseiro ou feijão tropeiro,
legumes cozidos e salada (alface, tomate,
pimentão, cebola, pepino, cenou ra,

4.000 16,50 66.000,00

Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às oito horas,
reuniram-se o pregoeiro e respectiva equipe de apoio. nomeados pela portaria no
379/20t9, para proceder a abertura da sessão referente ao pregão presencial no
22/20t9, o qual tem por objeto o registro de preços para possível aquisição de refeições
preparadas acondicionadas em marmitex, bebidas gaseificadas, bolos, docinhos,
salgadinhos, sanduiches, sucos de frutas e tortas, para atender às necessidades das
Secretarias da Prefeitura e dos Fundos Municipais de Assistência Social e de Saúde deste
Município. Demonstrara m , interesse em participar, solicitando o resgate do edital as
empresas MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIçAO EIRELI, J,BRASIL COMECIO DE
ALIMENTOS LTDA, AMANDA DE ALMEIDA MELO 05191819560 ê THAIS BARRETO
BORGES 0672Í)304542. No presente dia, constatou-se o comparecimento das
seguintes empresas, devidamente representadas: AMANDA DE ALMEIDA MELO
05191819560, rnscrita no CNPI no 22.844.28O/OOO1-57, interessada em participar
credenciando o Sr. Paulo Nunes de Melo Filho, portador do RG no 336.562 SSP/SE;
,,BRASIL COMÉCIO DE ALIMENTOS LTDA, iNSCritA NO CNPJ NO 31.275.000/OOOl-28,.
interessada em participar credenciando o Sr. João Luiz Silva lvlarques, portador do R.G.
no 579.024 SSP/SE; e THAIS BARRETO BORGES 06720304542, inscrita no CNPJ no
28,202,997 /OOO 1-81, interessada em participar credenciando a Sr.a Normanilde
Mendonça Oliveira Nunes, portadora do RG no 1.772.736 SSP/SE. Foi constatado que as
participantes atenderam aos pressupostos editalícios, sendo declaradas credenciadas
para o certame. Em seguida foram solicitados os envelopes de proposta. Por
conseguinte, o Pregoeiro procedeu à abertura dos invólucros e leu os valores e a
conformidade dos critérios exigidos no instrumento convocatório, sendo constatado que
foram todos atendidos, culminando na classificação das propostas. Na sequência, deu-se
início à fase de lances, e o pregoeiro que os solicitou verbalmente, tendo obtido os
melhores preços, a partir de negociações diretas com os representantes das licitantes,
chegando ao resultado conforme mapa de rodadas anexo.
Em seguida, o pregoeiro solicitou das participantes vencedoras da disputa os envelopes
"2", contendo os documentos de habilitação. Após análise minuciosa aos documentos
apresentados, identificou-se que foram cumpridas todas as exigências editalícias, sendo,
desta forma, as licitantes declaradas habilitadas para o certame.
Outrossim, sagraram-se ganhadoras deste certame as licitantes conforme o quanto
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçõES E CONTRATOS

beterraba, milho verde e azeitona).
# Quarta-feira: bife bovino acebolado, arroz,
macarrão, feijão caseiro ou feijão tropeiro,
maionese ou legumes cozidos saladas
(alface, tomate, pimentão, cebola, pepino,
cenoura, beterraba, milho verde, ervilha e
azeitona).
# Quinta-feira: carne bovina de panela,
arrozt macarrão, feijão caseir+8390 ou
feijão tropeiro. maionese ou legumes cozidos
e saladas (alface, tomate, pimentão, cebola,
pepino, cenoura, beterraba, milho verde,
ervilha e azeitona).
# Sexta-feira: frango grelhado, arroz,
macarrão, feijão caseiro ou feijão tropeiro,
maionese ou legumes cozidos e salada
(alface, tomate, pimentão, cebola, pepino,
cenou ra,
azeitona

beterraba, milho verde, ervilha e
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66.000,00VALOR TOTAL DA LICITANTE
THAIS BARRETO BORGES (J67 2()304542

VALOR
rorAl (R$)DESCRIçAO UNID QTD

PREÇO
M EDIO

(R$)

1

Bolo simples, forma redonda, com
aproximadamente 1,50k9, sa bores
disponíveis: ovos, chocolate, laranja, leite,
cenoura, macaxeira, puba e milho (à escolha
do município).

und 110 44,90 4.939,00

2
Café com ou sem leite, adoçado ou não (a
critério do município), em quantidade de 1

litro.
L 100 23,20 2.320,00

3
Docinhos variados, servidos em centena,
tipos possíveis: brigadeiro, beijinho de coco
e caiuzinho

Ce nto r20 99,50 1 1.940,00

4
Refrigerante tamanho 2 litros, sabores
possíveis: guaraná, laranja, cola e limão (à
escolha do município).

und 1.000 9,6 5 9.650,00

und 10,00 11 .000,005

Salada de frutas, servida fresca, em pote
com aproximadamente 1009, composta por:
banana, melancia, abacaxi, uva e laranja.

1. 100

62.790 ,O06
Salgadinhos variados, servidos em centena,
tipos possíveis: coxinha, empada e pão de
queijo (à escolha do município).

Ce nto 700 89,70

7

Sanduíche natural, servido fresco, em pão
de forma, com peso aproximado entre 100 e
1509, recheio: frango (ou atum), ricota,
cenoura e alface (à escolha do município),

und 1.200 8,90 10.680,00

8

Sanduíche tipo hambúrguer, servido fresco,
composto por pão e carne específicos e
salada (tomate, cebola e alface), com peso
aproximado entre 150 e 2009.

u nd 1 .200 10.800,00

9
Suco de fruta natural, em quantidade de 1

litro, sabores possíveis: maracujá, laranja, L 1 .200 1 1.280,00
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ESTADO DE SERGIPE

uunrcÍpro DE ARErA BRANcA
orvrsÃo or lrcrreções E coNTRATos

goiaba, acerola e mangaba (à escolha do
muntcr to

Perfaz o resultado deste certame o valor global de R$ 243.981,00 (duzentos e quarenta e
três mil, novecentos e oitenta e um reais).
Depois de declarados os vencedores, não havendo manifestação imediata e motivada da
intenção de interposição de recurso, decaiu-se do direito ao mesmo.
Os licitantes presentes, quando questionados, abdicaram ao direrto de compor cadastro
de reserva para os itens disputados.
Na oportunidade o pregoeiro adjudica o objeto às licitantes vencedoras.
Nada mais havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-
se a presente ata, cuja segue assinada pelo pregoeiro, juntamente, com a equipe de
apoio e licitantes presentes

FRA N CIS IS SILVEIRA CRUZ
oetTo

LUIZ HE QUE TO CHADO
qutpe oto

Licita ntes ú,tt,ú
AMA A DE ALMEIDA MELO 051918Í19560, inscrita no CNPJ no 22.844.28O/OOOL-
q7 presentada pelo Sr. Paulo Nunes de Melo Filho, portador do RG no 336.562 SSP/SE

u
J.BRASTL comÉc
representada pelo

ÍÉAIS BARRETO
representada pela
7.!7 2.7 36 SSP/SE

IO DE ALIM
Sr. João Luiz

N
S VA

TDA nscrita no CNPI no 31.275.000/0001-28,
s, porta dor do R.G. no 579.024 SSP/SE

BORGES 0672íJ304542, inscrita no CNPJ no 28.202.997/0001-81,
Sr.a Normanilde Mendonça Oliveira Nunes, portadora do RG no

J

10

Torta Doce, forma redonda, com
aproximadamente 1,5 Kg, recheios possíveis:
chocolate, abacaxi e banana (à escolha do
município).

120 149,85 t7.982,00

1.200 20,50 24.600,0011

Kit lanche, composto por: Refrigerante em
lata, tipo cola, guaraná, laranja ou limão,
gelado, com canudinho, embalado
individualmente e hermeticamente;
sanduiches tipo misto quente, sem salada
crua para evitar contaminação; uma fruta
(maçã, pêra ou tangerina) ou um bombom,
Todos os itens embalados rigorosamente
com higiene e conservação de alimentos, em
embalagens descartáveis de plástico, metal
ou isopor. Inclusa entrega em local
desiqnado pela administraÇão

kit

L77 .98L,0OVALOR TOTAL DA LICITANTE
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