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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DrvrsÃo DE LrcrrAÇões'E coNTRATos

ATA DE sessÃo púaucn pARA FASE DE LANCES,
JULGAMENTo FINAL DA HnetltrnÇÃo e ao:uolcnçÃo
DO CERTAME, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL NO

L6/20t9.

Aos dois dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às oito horas, se fez
presente o Pregoeiro Substituto, nomeado pela Portaria no 166/2O18, para proceder a
continuidade dos trabalhos, referente ao Pregão Presencial no 76/2019, o qual tem por
objeto o registro de preços para aquisição futura e parcelada de fardanrentos, para
atender às necessidades das Secretarias do Município, do Fundo Municipal de Assistência
Social e do Fundo Municipal de Saúde deste Município. Aberta a sessão, constatou-se a
presença dos representantes as empresas: M & D COMERCIO E SERVIçOS EIRELI,
MENEZES & ASSIS COMÉRCIO E SERVIçOS LTDA, HIPEX COMÉRCIO E SERVIçOS
EIRELI, devidamente credenciados na reunião anterior.
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 licitante che ndo ao resultado a u ir:

HIPEX COMERCIO E SE S EIRELI _ EPP

QTD NIT.
(R$)

V. TOTAL
(R$)

2350 31,69

2350 37,69 74.471,50

\

52,51 3l_ , 506,00

i

ITEM DESCRTçÃO DOS MATERTATS UNID. MARCA

11

Camisa branca de gola redonda e
manga curta com barras (de cor a
definir no modelo enviado para
confecção), êffi malha piquet 670/o
algodão, 33o/o poliéster com silk
screen nas costas do brasão do
município de areia branca, e escrito
em caixa alta: prefeitura municipal de
areia branca - secretaria municipal de
saúde e na frente (em modelo a

definir na confecção) de tecido em
100o/o algodão, disponível nos
tamanhos p, m, q e qq

Unid HP

L2

Camisa branca de gola redonda e
manga longa com barras (de cor a
definir no modelo enviado para
confecção), e ffi malha piquet 67o/o

algodão, 33o/o poliéster com silk
screen nas costas com o brasão do
município de areia branca e escrito em
caixa alta: prefeitura municipal de
areia branca e na frene (em modelo a
defínir na confecção) de tecido em
100o/o a lgodão, d ispon ível nos
tamanhos p, m, q e qq

Unid

13

Camisa de gola tipo polo (de cor a
definir quando for enviado para
confecção) e manga curta com barras
(de cor a definir no modelo enviado
para confecção) de tecido em malha
piquet 670/o algodão, 33o/o poliéster,
com silk screen nas costas com o

Unid HP 600

@
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Unid HPt4

Camisa de gola tipo polo (de cor a
definir quando for enviado para
confecção) e manga curta com barras
(de cor a definir no modelo enviado
para confecção) de tecidos em malha
pv 670/o algodão, 33olo poliéster, com
silk screen nas costas com o brasão do
município de areia branca e escrito em
caixa alta: prefeitura de areia branca
- secretaria municipal de assistência
social, disponível nos tamanhos p, m,
qegq

15

Camisa em malha tipo cacharréu
100o/o poliéster, gola redonda, cores,
tamanhos (p/m/glgg), com impressão
frente e costas colorida, em tinta
plástica, alto relevo e aplicação de foil.
Confeccionada em tecido de excelente
qualidade, não deformável

Unid HP

16

Camisa em malha tipo pv com 670lo de
poliéster e 33olo viscose, cor branca e
em cores, gola redonda, tamanhos
G/m1g1tt), com impressão frente e
costa colorida, em tinta plástica alto
relevo e a plicação de foil.
Confeccionada em tecido de excelente
qualidade, não deformável

Unid HP

t7

Camisa em malha tipo pv e manga
longa com barras (de cor a definir no
modelo enviado para confecção)
670/o de algodão, e 33% poliéster,
com silk sreen nas costas com o
brasão do município de areia branca e
escrito em caixa alta: prefeitura
municipal de areia branca

Unid HP

ITEM DESCRTçÃO DOS MATERTATS UNID. MARCA

Unid MD24

Colete tecido oxford, decote redondo,
cordão na cor preta na parte inferior
para franzir. Zíper de jaqueta para
fechar o colete, frente com 2 bolsos e
costas reto. Brasão do município e
Íunção exercida em silk
screen/bordado na frente e costas,
conforme especificação do cliente.
SeriqraÍado nas costas centralizado

rasão do fundo municipal de saúde
a frente (em modelo a definir
nfecção), disponível nos tamanh
m e

400 34,90

M&DCOMERCIOESERV S EIRELI - ME

D. UNIT.
(R$)

500 52,57 26.255,00

31,00 62.000,00

2000 34,55 69.100,00

13.960,00

. TOTAL
(R$)

10.588,00

\
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(brasão do município de areia branca)
abaixo centralizado - prefeitura d

reia branca - secretaria municipal d
aúde- e na frente do lado direito em

branco em caixa alta fiscal d
ilância sanitária

25

Jaleco branco em tecido microfibra de
manga s/a, gola "v" com 03 bolsos (na
parte superior esquerda e 02 na parte
inferior em ambos os lados direito e
esquerdo), e silk screen com brasão
do município de areia branca no bolso
esquerdo superior e nas costas e
serigrafado nas costas prefeitura de
areia branca - secretaria municipal de
saúde, Tamanhosi p, r'Í1, g e gg

Unid MD

26

Jaleco branco em tecido microfibra de
manga longa, gola "v" com 03 bolsos
(na parte superior esquerda e 02 na
parte inferior em ambos os lados
direito e esquerdo), e silk screen com
brasão do município de areia branca
no bolso esquerdo superior e nas
costas e serigrafado nas costas
prefeitura de areia branca - secretaria
municipal de saúde. Tamanhosi p, ffi,
qeqq

Unid MD

27

Short em helanca tipo poliéster com
friso na lateral, com elástico na
cintura, com bolso, tamanhos p, ffi, g

eqq

Unid MD

ITEM UNID. MARCA

Unid MENEZES1

DESCRIçÃO DOS MATERTATS

Bolsa em lona para agentes de saúde
confeccionada padronizada em tecido
de lona no 10, 100o/o algodão, na cor
amarela a tiracolo regulável na altura.
Dimensões de 64cm de altura com a
aba aberta3lcm com aba fechada,
20cm de fundo, com foles laterais, 03
ou 04 divisões internas costuras com
reforço - aba do tecido voltada para o
interior da costura, sem apresentar
continuidade planas para evitar
enrugamento, debruadas com cadarço
em polipropileno e de cantos
arredondados. Aba de fechamento:
formada por prolongamento da parte
superior com dobras em cadarço
polipropileno largura de 50mm. Bolso

300 98,09 29.427,00,

300 98,09 29.427,00

200 54,70 10.940,00'

MENEZES E ASSIS COMERCIO E SER LTDA - ME

QTD NIT
(R$)

250 101,00 25.250,00

I

V . TOTAL
(R$)

o
J

\



-çlê-c v-.,

,IE*HT;,ffi &281
ESTADO DE SERGIPE
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nterno sem lapela, com altura
m e 25mm de fundo, localizado

ba superior da bolsa, sob a aba d
chamento. Alça da bolsa co

arço em polipropileno e regulage
través dos passadores em fe
romado ( resistente e pa ra evita
rte da alça) e fixado a bolsa

ras em 'x'. Bolsa com visor pa
dentificação do agente de campo n

rte frontal e com logomarca d
prefeitura 'silkada' na aba com
inscrição superior em arco: "secretari
municipal de saúde' e inscrição inferio
m 'u': 'vigilância epidemiológica

b ntal emm

2

Blusa feminina em tecido crepe com
lycra manga curta, confeccionada com
tecido na cor bra nca. Deverá
apresentar modelos e amostras de
tecidos que não amassem com
facilidade para avaliação.

Unid MENEZES

3

Boné (em cor) confeccionado em
brim/sarja. Regulagem na parte
posterior com fechamento em forma
de colchete, em tamanho ajustável,
Com silk screen na parte da frontal,
Na lateral direita texto solicitado.
Conforme modelo enviado à confecção

Unid MENEZES

4

Calça de brim uniforme, feminino, cor,
02 bolsos na frente embutidos e 02 na
parte posterior. Cintura provida de
elástico - tecido de brim leve tipo tape
com 1,60 de largura composição
100o/o algodão, tingimento hidantrene
tamanhos p, ffi, g, compatível com as
numerações: 36, 38, 40, 42, 44, 46,
48, 50, 52 e 54.

Unid MENEZES

5

Calça de brim uniforme, masculino,
cor, 02 bolsos na frente embutidos e
02 na parte posterior. Cintura provida
de elástico e cordão com zíper 779mts
- tecido de brim leve tipo tape com
1,60 de largura composição 100o/o
algodão tingimento hidantrene,
tamanhos p, ffi, g, compatível com as
numerações: 36, 38, 40, 42, 44, 46,
48, 50, 52 e 54

Unid MENEZES

6
Calça em helanca, tipo poliéster com
friso na lateral, com elástico na
cintura, com bolso. M

Unid MENEZES

7
Calça em tecido tipo tactel- 100o/o
poliéster, tamanhos(plm/glgg), com

Unid MENEZES

300

500

400

400

100

50,00 15.000,00

17,76 B,BBO,OO

49,99 19.996,00,

49,99 19.996,00

61,07 6.to7,oo

10.170,00

\

150 67,80

@
4
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riso lateral com elástico e cordã
regulador de ajustes na cintura, co
ariadas (branco, cinza, preto, azul
ermelho, amarelo e suas variações

uma impressão colorida, em tin
plástica confeccionada em tecido d

celente ualidade eformável.

100

220

100

600

B

Calça jeans, cor azul, perna reta,
fechamento por zíper e botão frontal
botão com inscrição da marca .o,
banho na cor cobre/prata, bolsos
frontais curvados, sendo o direito com
bolso moeda, bolsos posteriores estilo
americano, sendo o direito com
etiqueta da marca, com
disponibilidade para as numerações:
36, 38, 40, 42, 44, 46,48, 50, 52 e
54

Unid MENEZES

Calça social feminina, confeccionada
m tecido microfibra, 95olo algodão e

5o/o elastano, na cor preta modelo
radicional, com zíper invisível na
'ente, possuindo entretela no cós de
cm de altura, fechamento do cós
m 2 botões com barra invisível, com

isponibilidade para as numerações:
6, 38, 40, 42, 44, 46,48, 50, 52 e

9 Unid MENEZES

10

Calça social masculina em oxford, na
cor preta, com duas pregas de cada
lado do zíper possuindo entretela no
cós de 4 cm de altura, com seis
presilhas para cinto, dois bolsos na
frente e dois bolsos atrás, fechamento
do cós com 2 botões, com barra
invisível, com disponibilidade para as
numerações: 36, 38, 40, 42, 44, 46,
48, 50, 52 e 54

Unid MENEZES

1B

Camisa manga curta malha tipo
cacha rréu 100o/o poliéster, gola
redonda, cores, tamanhos (p/ ml glgg),
com impressão frente e costas,
colorida, em tinta plástica, alto relevo
e aplicação de foil. Confeccionada em
tecido de excelente qualidade, não
deformável

Unid MENEZES

19

Camisa manga longa malha tipo
cacharréu l0Oo/o poliéster, gola
redonda cores, tamanhos (p/mlg/gg),
com impressão frente e costas
colorida, em tinta plástica, alto relevo
e aplicação de foil. Confeccionada em
tecido de excelente qualidade, não

Unid MENEZES 500

113,98 11.398,00

1 14,00 2 5.080,00

114,00 11.400,00

32,25 19.350,00

34,75 77 .37 5,OO

I
5
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MuNrcÍpro DE ARErA BRANcA
orvrsÃo DE LrcrrAções E coNTRATos

eformável

20

Camisa social masculina composto de
33o/o cotton e 670/o poliéster
aproximadamente colarinho entretela,
indeformável, pespontado com 5 cm
de altura sendo 7 nas pontas, para
uso de gravata; pala em 2 panos
mangas compridas, punho simples
(altura de 6 cm), pespontado e
abotoáveis por 2 botões em cada
punho e 1 botão na abertura da
manga, bolso à altura do peito, lado
esquerdo, com "vista" de 2,Scm
chapado, reforços(mosqueados) nos
cantos, t2 xL4 cm (largura x altura)
ou de acordo com o tamanho, sem
portinhola, bordado

Unid MENEZES

27

Camiseta modelo machão de cor (de
cor a definir quando for enviado
confecção), êffi malha pv 670/o
algodão, 33olo poliéster com detalhes
em viés nas mangas e gola.
Impressão frontal de listas em silk
screen nas cores (de cor a definir
quando for enviado para confecção)
com brasão do município de areia
branca tamanhos p, m, q e qq

Unid MENEZES

Unid MENEZES22

Colete tecido oxford, decote redondo,
cordão na cor preta na parte inferior
para franzir zíper de jaqueta para
fechar o colete, frente com 2 bolsos e
costas reto. Brasão do município e
função exercida em silk
screen/bordado na frente e costas,
conforme especificação do cliente
serigrafado nas costas centralizado
(brasão do município de areia branca)
e abaixo centralizado - prefeitura de
areia branca - secretaria municipal de
saúde - e na frente do lado direito em
branco em caixa alta coordenador de
viqilância sanitária

Unid MENEZES23

Colete tecido oxford, decote redondo,
cordão na cor preta na parte inferior
para franzir zíper de jaqueta para
Íechar o colete, frente com 2 bolsos e
costas reto. Brasão do município e
função exercida em silk
screen/bordado na frente e costas,
conforme especificação do cliente
serigrafado nas costas centralizado
(brasão do município de areia branca)
e abaixo centralizado - prefeitura de

200

200

100

tzL,79

26,91 5.382,00

105,89 10.589,00

105,89 27.l7B,OO

\

r»

24.358,00

200

ó
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MuNrcÍpro DE ARErA BRANcA
orvrsÃo DE LrcrrAções E coNTRATos

reia branca - secretaria municipal d
úde- e na frente do lado direito em

branco em caixa alta: agen
m tário de saúde

Em seguida, foram abertos os envelopes de habilitação das licitantes vencecioras na fase
de lances, Após análise minuciosa aos documentos apresentados, identificou-se que
foram cumpridas todas as exigências do instrumento convocatório, estando, desta forma,
as licitantes habilitadas para o certame.
Sendo assim, sagraram-se ganhadoras deste certame as empresas: HIPEX COMÉRCIO
E SERVIçOS EIRELI - EPP, vencedora dos itens Ll a L7, perfazendo o varlor global de
R$ 351.764,00 (trezentos e cinquenta e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais); M
& D COMERCIO E SERVIçOS EIRELI - ME, vencedora dos itens 24 a 27, perfazendo o
valor global de-R$ 80.382,00 (oitenta mil, trezentos e oitenta e dois reais); e MENEZES
E ASSIS COMÉRCIO E SERVIçOS LTDA - ME, vencedora dos irens 1 a 10, e 18 a 23,
perfazendo o valor global de R$ 251.509,00 (duzentos e cinquenta e um mit, quinhentos
e nove reais). Perfaz este certame o valor global de R$ 683.655,00 (seiscentos e oitenta
e três mil, e seiscentos e cinquenta e cinco reais).
Depois de declarados os vencedores, não havendo manifestação imediata e rnotivada da
intenção de interposição de recurso, decaiu-se do direito ao mesmo.
Os licitantes presentes, quando questionados, abdicaram ao direito de compor cadastro
de reserva para o objeto licitado,
Na oportunidade, este 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, a qual vai assinada pelo Pregoeiro Substituto, juntamente, com ab
licitantes presentes,

S MACHADO
Substituto

Licita ntes:

LU

HIPEX
represe

,"W',t&#"ffiEPP,inscritanocNPJ15.292.13B/0001-B9,
ntaUa pelo Sr. Antônlo Ollvelra Santos, portador do RG 777,942 SSP/SE

\J
M & D COMERCIO E SERVIçOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ 14.t97.479/O00t-03,
representada pelo Sr. José Roberto Dias de Santana, portador do RG 1,123.10J.
SSP/SE

/* Á--; /-V
MENEZES & ASSIS COi,IGRCIO'E SERVIçOS LTDA - ME, ins..;'ii;l no CNI)l
11.535.478/0001-32, representada pelo Sr. Allan Assis Menezes, porLador cio RG
1.513,863 SSP/SE
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