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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçÕES E CONTRATOS

AIA DE SESSÃO PÚBLICA PARA FASE DE LANCES,
luLGA|4ENTo FINAL DA HABILITAÇÀ-o r ADJUDICAÇÀo
DO CERTAME, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL NO

20/2019.

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às oito horas, se fez
presente o Pregoeiro e equipe de apoio, nomeados pela Portaria no 32O/2078, pata
proceder a continuidade dos trabalhos, referente ao Pregão Presencial no 2012019, o qual
tem por objeto o registro de preços visando realizar futuras aquisições de materiais de
armarinho para atender às necessidades das Secretarias do lyunicípio e do Fundo
Municipal de Assistência Social deste Município. Aberta a sessão, constatou-se a presença
dos representantes as empresas: TECMóVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA LTDA,
ROMA COMÉRCIo E sERvIÇos EIRELI, FRENSKY INDÚSTRIA E coMÉRcIo DE
MóvErs Do BRASTL ErRELr, NETwoRD coMÉRcro E sERVrços DE
INFORMÁTICA EIRELI, NPR coMÉRcIo LTDA,,DANTAS E FILHoS coMÉRcIo E
SERVIçOS DE MOVEIS LTDA, LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA E ÁGUIA COMERCIAL LTDA, dEVidAMENtE CTEdENC|AdOS NA

reunião anterior.
Antes de dar-se início à fase de lances, foram requeridas as seguintes desistências de
itens, todas sob a alegação de que foram cotados com valor errado.

. TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA LTDA: item 32;. Ácura coMERcrAL LTDA: item 10;

. NETWORD COMÉRCIO E SERVIçOS DE INFORMÁTICA EIRELI: item 76; (

. DANTAS E FILHOS COMÉRCIO E SERVIçOS DE MóVEIS LTDA: rtens 34 e 38;

. LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA: itENS
6, 30, 38 e 39; e

. FRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL EIRELI: item
63;

O pregoerro acatou os pedidos e procedeu com a devida desclassificação dos itens
su pra meÍrcio nados.
Na sequência, deu-se início à fase de lances, e o Pregoeiro que os solicitou verbalínente,
tendo obtido os melhores preços, a partir de negociações diretas com os representantcs
das licitantes, chegando ao resultado conforme mapa de rodadas anexo. Destaque-se
que restaram fracassados os itens 37 e 54, por falta de interessados.
Em seguida, foram abertos os envelopes de habilitação das licitantes vencedoras na fase
de lances. Após análise minuciosa aos documentos apresentados, identificou-se que
foraÍn clrrnpridas todas as exigências do instrumento convocatório, estando, desta forma,
as licitanies habilitadas para o certame.
Sendo as srmr sagrarem-se anhadcras deste certame as em resa 5

AGUIA COMERCIAL LTDA
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DESCRIÇAO V. UNIT.
(B$)

744,99
Mesa do professor em fórmica com cadeira med:

UNID 3050 cm 7/8
VALOR TOTAL DA PRESENTE

DANTAS E FI!HqS COMÉnCrO e SERVrçOS DE MOVEIS LTDA

DESCRIÇAO [' V. UNIT
(R$ )

QIDUN]D
V, TOTAL

(B$)

5 .549,7 0

5.54 s,1o

jrrEr.4

25

D QTD
V, TOTAL

(R$)
Cadeira fixa, assento e encosto confeccionado em
espuma injetada com no mínimo 40mm,
arredondado anatômico, com cu rvatu ra
envolvente no sentido horizontel e apoio lombar,
com inclinação 100o/o. Estofamento de alto

UNID 49 99,00 4.8 51,00

revestida em cou rídensidade, 9_silT'o de a!!qr a\
,l r
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resistência composto de 50o/o poliéster e 50o/o
algodão; com resistência a abrasão. Estrutura
com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi
na cor azu l.
Conjunto para educação infantil com mesa
redonda e 04 ca d e iras

Cadeiras secretaria com espuma injetada tubo
20x20 fixa 30

Conjunto sextavado cirandinha para educação
infantil, colorido com 6 cadeiras (ampla

ITE I.'1

20 219,00 4.380,00

lvlesa refeitório em fórmica com 4 bancos, cor
8 706,OO 5.648,00branca med. 3 00 x 80 cm com tubo 7 8

VALOR TOTAT DA PRESENTE
FRENSKY rtoúsrnra e cou RCIO DE MOVEIS DO BRASIL EIRELI

V. UNIT V. TOTAL
(R$)_,_G$)

7 .240 00 11.160 00

!.12q,00 3.510 00

30 199,00 5.970,00

i-
89,90

113 699,00

37 699,00

UNID 50 86 5,

QÍD

14.879 00

@
78.987,00

25.863,00

TD

9
3

a

i
1

3

23

38

39

a rtici a o

25o/o nos termos da LC 123106 a rt. 48
40 Con UN

Conjunto sextavado cirandinha para educação
iníantil, colorido com 6 cadeiras (cota de até

inc. III
J 43 .2 s!-0q

437
LARES LTDA
V. UNIT V. TOTAL

VALOR TOTAL DA PRESENTE

LUSMED COMERCIO DE PROOUTOS MEDICOS HOSPITA
1úr

ITEI'1 DESCRIÇÃO

rmário com 02 portas e vão central sobre tampo

1,94m, largura: 1,20m, profundidade: 0,30m, co
bra nca

Tmarlo de cozinha em mdf 4 ortas e 2 9av,e_!?:...
Bebedouro coluna eletrônico bivolt branc

. G$) (R$)

em vidro incolor com aproximadamente 10mm. O
tampo, as laterais, o fundo, a base, as prateleiras
e a d ivisão devem ser em mdf com
aproximadamente 18mm de espessura com
revestimento melamínico bp na cor preta. Portas
em mdf com aproximadamente 1Bmm, com
revestimento em lâmina de madeira na parte
externa e laminado melamínico bp cor preta na

\

5 UNID 4

pa rte interna.
aproximadamente

Dobra d iças tipo caneca de
35mm e abertura d

aproximadamente 94', fechadura de sobrepo
omum, puxador de aço de aproximadamente

96m rn e sa s reg u láve is.
rmário de cozinha em aço com 03 gavetas, 06

portas, sendo 03 com vidro para íacilitar a

isualização de alimentos e utensÍlios, altura: UNID

645 ,00

540,00

2.580,0

1.620,003

2
g UNID 16

_-3t-q, q0

110,qQ

390,00

620 00
6.240 00

3.900,00Bebedouro elétrico de coluna na cor branca, 2
to rneiras ).-

")

66

UNID.

UND
UND

Ar-condicionado split 12.000 btus frio 220 v

Cadeira escritório, em polipropileno, tipo

DESCRIÇAO

r-cond icionado s lit 9,000 btus frio 220 v

lon arina com 03 Iu a res na cor verde UNID

29 UNID

UNID

UNID

C]

UNID

UNID,

UNID8
74

15

7

UNID 10

37

\d4

I{-

/
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MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DIVISÃO DE LICITAçÕES E CONTRATOS

20
Biombo, de 2 Faces pintado cortina algodão cru
estrutura em ferro tubular 2", com 0,60 x 1,20 x
0 75m, tampo em mdf 15mm e 1 aveta
Cadeiras de plástico sem braço 1809
Carrinho auxiliar para profissionais, na co
branca, em alumínio, com varanda de proteção e
rodízios reforçados. Com aproximadamente as
SE uintes med idas: 0 40cmx0 60cm x 0 73cm
Carro de curativo totalmente em aço inoxidável,
com balde e bacia com suporte e rodas,
acabamento polido, dimensões: comprimento:
0,7scm, largura: 0,45cm, e altura: 0,Bocm

roximadamente

UNID 10 240,00 2.400,00

740 _!1,0q 4.620 00

240 ,OO 1.680,007

33 7

UNID

UNID

58 0,00 4.060,00

Estante de aço com 6 prateleiras. Estrutura:
desmontável, contendo 4 (quatro) colunas
medindo 1980 x 35 x 35 mm, em aço chapa n. o

16 ou superior/ com furação de 50 em 50 mm
para regulagem de altura das prateleiras. 6 (seis)
prateleiras em aço chapa n. o 22 ou superior,
com reforços tipo "ômega" na parte inferior de

a

Fogão industrjal, com 6 bocas, forno 621,

ada prateleira em aço chapa n.o 22 oú superior,

com
CINZA

Dimensões: altura 1980 x 920 x 400 mm, (altura,
largura e profundadade), com vaTlaçao maxrma
tolerável, para mais ou para menos, de 20 mm
para as dimensões, com sapatas para proteção d
piso. Especificações complementares: as chapa
que compõem as estantes devem passar po
tratamento contra oxidação que deve consistir n
mínimo de tratamento antiferruginoso po
fosfatização. A pintura na cor verde deverá se

OT rocesso eletrostático em e xl
Foco de luz clínico s/espelho bivolt c/lâmpada
50w 2ZOv na cor bra n ca.
Fogão industrial, com 4 bocas, forno 62 l,
co n feccio nad o em alvanizado

10 3 20,00 3.200,00

1 .040,00 8.320,00

1 .340,00 5.360,00

1.550,00 3.100 0

2 1.630,00 3.260,00

90,00

330 00 2.97 0 00

fixação e montagem com parafusos, reforço em
"x" nas laterais e no fundo, pintura eletrostática

polimerização em estufa a 200oc, na cor
com tratamento a ntiferru g inoso.

59 135,0042

45

46

47 coníeccionado em a alvanizado
53 Gelade ira d Up_1,e"4{l_1,0-v), _

55
centrífu o .lav?-I'!l olha 16 ro

fu nções:
ramas

Liq u id ificad o r
velocidades

l-

7.965,001

94s 00

194,00

\

I

4

2

com capacidade de 2l e 2 270
4

62 ÍYesa de reunião redonda 2O0x9Ox7 4
64 14esa rande ara escritório com 4 avetas

67
lvlicrofone dinámico profissional M-58 C/ cabo 3
m etros
v lcd 32" com entradas hdmi e usb converso

00

2

__115-9Q

97 ,OO

J 6 995,00 5.970,00

t

UNID28

32 UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID
UNID

UNID

9
di ital

I

9
3

lLavadora de roupas automática 12kg

56 3

rI
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17

UNID

UNID

UNID

VALOR TOTAL DA PRESENTE
NETWORD COMERCIO E SERVI OS DE INFORMATICA EIRELI

.99:27410O

DESCRIÇÃO

Bebedouro industrial inox 25 I

30 Caixa amplificada multiuso usb entrada para
microfone 600 A - 150w Rms B lu etooth

lT E t'4 DESCRIÇÃO

Ar-condicionado s lit 18.000 btus frio 220 v
Armário baixo com duas portas, com prateleira
interna, puxadores resistentes e com pés
altamente d u ráveis. Aproximadamente nas
seguintes dimensões: altura: 75,00 cm x largura:
54,00 cm x profundidade: 30 00 cm
Armário de aço para pasta az: armário de aço,
medindo aproximadamente 1,97x 1,20 x 0,32 m
= (axlxp), sem portas, registrador 50 escaninhos,
as chapas de aço deverão ter espessura mínima
de0 TgmrALp_intura em epóír na cq T CINZA,

Armário em aço com 2 portas de abrir. Estrutura:
confeccionado em chapa de aço número 22, com
2 portas de abrir, com bordas dobradas, reforço
interno, tipo ômega, no sentido vertical, n
centro de cada porta, com largura de 10 cm, com
dobradiças embutidas. Vista frontal, sobreposta à
porta que contem o puxador, com 4 cm de
largura. Puxador na vertrcal e fechadura tipo yale,
de segredo único. Drvisão interna na horizontal,
com 4 prateleiras, dobradas nas bordas, com
alturas reguláveis atraves de suportes laterais na
vertical, tipo cremalheiras (2 em cada lateral do
armário). Dimensões: em chapa de aço número
18, largura de 4,5 cm, com dentes de 5 em 5 cm.
Bandejas com 1 reforço do tipo ômega, largura 7
cm. Base do armário com sapata de 12 cm de
altura. EspeciFicações complementa res:
tratamento de pintura mediante processo químico
com desengraxante fosfatizado, pintura com tinta
em pó, à base de resina híbrida epóxi-poliester,
curada em estufa na cor cinza -cla ro.
Armário secretaraa para escritório 80x40x074, em
made ira com pensado contendo armário e balcão
Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta
suspensa tamanho ofício. Puxadores estampados
nas gavetas com acabamento em pvc nas cores
cristal ou grafite, fechadura cilíndrica com
travamento simultâneo das gavetas e sistema de
deslizamento das gavetas por carrinho telescópico
em u com 08 rolamentos. Estrutura:

V, UNIT.
QTD (R$)

fr-óiÀt
(R$)

3

1

1.280 00 ji.84opQ
660,00 660,00

1.!oq.00

4

QTD

UNID 37

10 240,00 2.400,00

72 89 5,00

4

18.130,00

389,00

9 490,00 \

{t'

r

UN]D

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID 51

1

E1]

: VALOR TOTAL DA PRESENTE

NPR COMERCIO LTDAf--r 

-

2

I

IV. UNIT. V. TOTAL I

L rast I rnEr I

lr.94.qgl_ ryso,oql

l-

I

19.690,00

1o

L__--
I:\

I

.l_l

l

1 38s,001 38s,oo
I

ü

o
rt

1 9.839,0 0

\

l2

c_---/-,
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MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçÕES E CONTRATOS

confeccionado em chapa de aço no 16 (1,50mm),
no 20 (0,90mm), no 24 (0,60mm) e no 26
(0,45mm). Acabamento: tratado pelo processo
anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura
eletrostática a pó com camada de 30 a 40
mícrons com secagem em estufa a 240 oc na co
cinza. Capacidade: de 40 a 50 pastas por gavetas
ou 50 kg no mínimo. Dimensões aproximadas:
1335mmx470mmx570mm AxLxP
Balança digital de precisão, com capacidade para
até 30 k cha a em a inoxidável

prateleiras e/ou gavetas deslizantes fabricada
em aço inoxidável com contra portas em acrílico.
Painel de comandos e controles de fácil acesso,
com sistema micro processado através do display
em LCD ou LED, programável de 2"C a BoC,
aproximadamente, com temperatura co ntrolada
automaticamente a 4oC por solução diatérmica ou

3

2 1.885 00

485,00

8,460,00

8 155 00 7 .240 00

13 295,00 3.835,00

4 285 00 1.1

57 6 5 32,00 3.192,00

7

10

2

260,00

360,0 0 5.40 0,00

67 0,00 6.700,0 0

185,00 92 5,0 0

77 5 ,00 1.750,00

\
15

01

5

68

Refrigerador - 1 porta, capacidade total de
aproximadamente 342 litros cor branca, voltagem
110V ou bivolt automático. Contendo até 05

I r a

{

13 UN]D 1.455,00

16 UNID 3.770,O0

27 UNID

26

Bebedouro industrial inox 1001
Birô de madeira, dimensões aproximadas de 120
cm x 70 cm x 75cm; painel frontal recuado com
três gavetas laterais com chave, revestimento em
laminado melamínico na cor cinza claro, tampo
com perfil em pvc flexível arredondado a 180 de
30mm, base dupla em tubo de aço 30x50 pintado
com tinta epóxi-pó após tratamento anti
fe rru g inoso.
Cadeira qiratória sem braÇo UNID

27 Cadeiras de escritório (encosto reclinável, altura
requlável, encosto de braÇos requláveis e rodas)

UNID

52 Gaveteiro volante com 04 qavetas UNlD

UNID
Liquidificador industrial em aço inox copo com

Longarina 04 lugares: Iongarina, cadeira isso -
tipo para 04 lugares, sem braços, com assento e
encosto fabricado e moldada anatomicamente,
dimensões do encosto 400 x 350 m. - I x a - e
assento 420 x 460 mm - p x l- estrutura da
longarina de seção.

cidad e pa ra 6l

UNID

59

60

UNID

UNID

65 UNID

Maca fixa reclinável. Encosto de cabeça móvel,
com 3 níveis de inclinaÇão, podêndo ficar
totalmente reto. Capacidade de até 160 kg. Cor
b ra nca.
l4aca ginecoló9ica em escadinha 2 degraus. Com
estofado em courino preto.
Ívlesa para escritório com 2 gaveta (com chaves),

f.4ural de avisos 1,00rnt x 0,8ocm, em cortiça,
com moldura em madeira.

med. 1,20 larq.0,60 prof x0,70 m de altura.

UNID

74

ramada elo u suá rio

UNID

47 180,001

58

l

t-

1__.

1.820,001

1 .850,00 3.700,00

J+
1 /'-)

l('trAl

I-a
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75

Refrigerador - Contendo uma porta; capacidade
total de armazenamento de no mínimo 280L, na
cor branca, com fonte de alimentação de 110V ou
bivolt automático. Com o selo procel de economia
de e nerq ia- A
Ro77 r.r p§lIS lq !êSs:ge col u nqq em aço

81 entiledgtde paE4e !eçp,(J helices) 1 1 0/22QV
VALOR TOTAL DA PRESENTE

recmóvers ELETRo DrsrRrBUrDoRA LTDA

ITEN4 prscnrÇÃo QTD

rmário tipo vitrine, todo confeccionado em aço?

11
cor branca, pintura epóxi,a pés, 3 pratêleiras, 1

porta, fechamento por chave com duas cópias,
axl xp :1,50x0,50x0,71 ( a prox imad o )

1B Bebedouro industrial inox 50 I

Berço 100o/o mdf bp mínimo de 18mm, pintura
laqueada na cor branca uv, acetinado, atóxica.
Damensões aproximadas de 1300 mm de
comprimento x 680mm largura x 900mm altura.
Grades laterais com hastes verticais/ com
espaçamento entre a mesma de 45 mm a 65 mm.
Frente e fundo com fechamento total. Cantos
partes protuberantes, cantoneiras, d obrad iças,
hastes e suportes devem ser chanfrados, ou seja,
não devem ter pontas nem arestas. Sem
decalques ou adesivos nas superfícies internas do
berÇo. Estrado em pinos de maderra, ajustável
com possibilidade de mudança de altura em três
tníveis. Espaçamento entre grades, laterais e
paredes do berço e o estrado de no máximo 25
mm. Pés com 04 (quatro) rodízios fixos, na co
cinza, sendo dois travamentos em um dos planos
das pa redes.

22 Birô mesa ara co tador 10
Cadeira executiva fixa 3
Colchão para berço o d20 10 x 60 x 130 cm 20
Conjunto de mesa com 6 cadeiras para cozinha.
lv'lesa com unidade 1,00 armação em aço carbono
e tampo em mdf auto brilho. Cadeiras em aço
carbono com estofamento no assento em
courvim. Courvim na cor verde.

CJ

Conjunto mesa em l+ suporte para teclado:

UN]D 6

4
42

1.490,00 8.940,00

3

V. UNIT.
l8$) (R$)

V, TOTAL

72 490,00 5.880,00

20 5.940,0019 297 ,00

\
!. ,2 0,00
118,00
115,00 2,300100

1.710,00

1.800,00

1.7
0

35

180,00

3

2 485,00i1

5

onjunto de mesas em "1", material em mdp
8mm, com bordas em pvc 1800, estrutura tubo
0x30, pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas
m aço com chave, cor zinca, com mesa medindo

C]

roximada mente 1 50x0 70x0 75 cm
Escadinha conr 02 degraus, de no mínimo 1,2mm
ide largura, em tubo inox, piso em chapa de aço
inox, Revestido em borracha antiderrapante, com

(

UNID
UNID

UNID

UNID

UNID

UNlD

I.]NID
UNID

C]
24
34

41,

antoneiras de aço inoxidável-pss qSn! p._9ltei[? s

UNID 10

(., 4

_1 rl
. 82s,00__3..3!0,00j

___118.0Q1 1J9É.qel.J29.627 
,00

L

L

1.680.00 5.040.00

^14

570,00

36 9 7 0,00

1ã,

t
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UNID

UNID

Estante simples com 04 prateleiras. Base da
estante com rodape em chapa de aço número 18,
altura 1zcm, laterais da base em chapa de aço
número 14, altura 30cm. Prateleiras em chapa de
aço número 22, largura 21cm, com dobra na
borda frontal, com abas laterais em chapa de aço
número 18, altura 20cm, bandejas com um
reforço do tipo ômega no sentido Iongitudinal,
largura 5cm. Prateleiras fixadas em estrutura
formada por 2 colunas laterais centrais.
Estrado de polietileno (dimensão 400 mm x 600

Freeze r horizontal 370 |

mmx3mm
UNID
UNID
UNID

UNID

UNID

69 UNID

Gaveteiro volante com 03 gavetas: gaveteiro para
escritório, em madeira compensado, tampo
superior com 20mm de espessura, revestimento
em iaminado melaminico na cor cinza, medindo
aproximadamente 430 x 540 x 630mm, tip
volante, com rodízio, contendo duas gaveta
simples em açoi mais um gôvetão em aço para
pastas suspensas, deslizando sobre corrediça
metálicas, com p u xadores
lYesa auxiliar hospitalar, armação aço inoxidável,
tubos 1", tampo e prateleira aço inoxidável,
bordas laterais p/baixo e p/dentro sem arestasr

lYural de avisos, em alumínio, com moldura de
40cm B0cm sem rod as.60c m,

intados cor alumínio.

a 80cmroximadamente 1 smtx0
uadro branco 60 x 40 moldu ra alumínio

Freezer horizontal 420 I

Freeze r horizontal 500 I

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID
UNID

de borracha. Com as seguintes dimensões,
a prox imadamente: largura 44cm x altura 35cm x

43

om rimento 3scm.

Quadro branco lousa especial fórmica, moldura
alumínio com 2 cm de espessura e suporte para
apagar? medida 200m de largura x 120 cm de
a ltu ra

10

10

10

2

t77 ,O0 1 . 170,00

I

44

48
49
50

z5 38,0 0 950,0 0

llqor00 12.460 00
0 3.970 00

2.480 ,00 2.480 00

1.548,00

2,980,00

188,00 1.880,00

97 ,O0 _ 19__4-Q!l

2.L40,O0

7
2
1

651 2 58,00

I

6 1 298,00

10

\

1l

72 Quadro de avisos em feltro com espessura total
de 12 mm

73 Quadro porta-chaves em feltro ou cortiça com
rtas em vid ros a ra le los

76

Retroprojetor Wifi data show projetor + suporte
teto 1200 00 POLEGADAS conexões de entrada
HDMI tipo portátil, dimensão 0.2 m x 0.15m x
0.075 m

78 Sirene ara escola de 500 metros 1 10 volts
80 Ventilador de coluna 40cm (3 hélices) 110/220v

VALOR TOTAL DA PRESENTE

6

3

1 2.790 ,O0 2.790,O4

1e7,90 2.445 00

. 138,00 1.656 ,,.0-Q

0

5
72

-6_!.434LQ
Perfaz este certame o valor global de R$ 459.700,70 (quatrocentos e cinquenta e nove
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ESTADO DE SERGIPE
uunrcÍpro DE ARErA BRANcA

orvrsÃo oe urcrraçÕes E coNTRATos

licitantes presentes

F RANCISC SIS SILVEIRA CRUZ
etro

LUI ACHADO
to

Licita ntes

EC VE ELETRO DI RA LTDA, inscrita no CNPJ 15.612,021/0001'35,
rep sentada pelo Sr. MARLIO SANTOS os, portador do RG 472.3L4-7 SSP/SE

7

EIRE LI, iNRO M SC TI ta no cNPl 30.799.737/OOOI-87,AC
esentada pe la r.a ANNE STEPHANE DAN S DE REZENDE, portadora do RG

3.482.273-9 S

?€
DE ov DO BRASIL EIRELI, inscrita nôFRENS INDUSTRIA E COM Éncr

27.188/0001- 19, representada pelo Sr. MARCIO SANTOS SILVA, portador do

-.41--72 .,//.-. s
M

C

R

0

1

N

ETW
4.

T E

3.577 .343

.0 781 SSP/SE

c ERCIO rita no CNPJ
l0/0OOl-77, representada pelo Sr. CARLOS DOUGLAS SANTOS SOUZA,

portador do RG 1.390.726 SSP/SE

ITALO JOSE SANTOS S uzA, portador do RG 2.155.463-3 SSP/SE

DE INFORMATICA EIRE L

LARAS COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPI 31.377.259/0001-80, representada pelo
Sr. VALTER FERREIRA SANTOS, portador do RG 347.626 SSP/SE

J6,k wn' '-o..'6 Je..-x
NPR CSMERCIo LTDA, ifscrita no CNPI 11.449.049/OOOI-42, representada pelo Sr.

LHO co 7t '/O E SERVE I IçOS DE Móvers lroe, inscrita no CNPJ

001-07, r resentada pelo Sr. ADEILTON FLORENTINO DA SILVA,

0
ll

^
//

NRIQ N

portador do RG 803.567 SSP/PB

Depois de declarados os vencedores, não havendo manifestação imediata e motivada da
intenção de interposição de recurso, decaiu-se do direito ao mesmo.
Antes do encerramento da reunião o representante da empresa ÁCUla COUfnCfll
LTDA retirou-se, manifestando intenção de não regressar.
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 as

'úw@

"ú.
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ESTADO DE SERGIPE

luruNrcÍpro DE ARErA BRANCA
A ôes e corurnaros

LUSMED CO RCIO DE PRODUTOS UÉOTCOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no
CNPJ 07.865.568/OO0t-14, representada pelo Sr. LEANDRo RODRIGUES DOs
SANTOS, portador do RG 3.382.677-3 SSP/SE
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