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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAç Ões e conrnlros

att ot srssÃo púauct pant lNÍclo DA FAsE DE

LANcEs E suspENsÃo oa ntutttÀo, REqERENTE Ao

PREGÃ) PRESEN.IAL No os/2020

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e vinte, às oito horas, reuniram-se o

Pregoeiroerespectivaequipedeapoio,nomeadospelaPortariano59l2O2o,gara
proceder a continuidade da sessão referente ao pregão no 05/2020, cujo tem por objeto

o registro de preços visando possível aquisição de materiais de construção em geral

(alvenaria, elétrico, hidráulico e pintura), para atender às necessidades das secretarias

do Município, do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de saúde

deste Município. Declarada aberta a sessão, constatou-se a presença dos representantes

dAS CMPTESAS ,LM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIçOS LTDA' AMIGÃO

COMÉRCIO EÍt,t GERAL LTDA, ELÉÍRICA ALIANçA EIRELI E TOLY COMÉRCIO E

SERVIçOS LTDA. 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 dirêtas

comosrepresentantesdaslicitantes,ondeobteve.seoresultadoparcial,conformemapa

de rodadas anexo.

Às 11h45, em respeito ao horário de funcionamento do órgão neste período de combate

aoCoVIDlg,queéatéàs12h,areuniãofoisuspensaparaconfecçãodaata,ondea
fase de lances transcorreu até o item no 200.

Ao longo da disputa, os licitantes requereram desistência em alguns itens' alegando tê-

los cotado equivocadamente com valores inexequíveis, sendo elas:

. AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA: itENS 8, 155 A 160, 190 E 191;

. ,LM DÍSTRTBUTDORA COMÉRCrO E SERVrçOS LTOA: 3 a 6, A, 767 e 168;

. TOLY COMÉRCIO E SERVrçOS LTDA: 100.

O pregoeiro aceitou os pedidos e precedeu com as devidas desclassrficações '

Sequenciando, foi comunicado que a reunião será retomada no dia L3/o4/2020' às 8h'

neste mesmo local, para a continuidade da disputa por lances

Nada mais havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos da reunião' lavran d

sea presente ata, cuja segue assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licita vS

presentes

FRANCISC SIS SILVEIRA CRUZ
el

LUÍZ NRIQU
ê apo o

MACHADO
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçÓ ES E CONÍRATOS

Licita ntes:
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E SERVIçOS LTDA, inscrita no CNPI

Daniel Cigano Paes,
I RCIO

27,602,029/0001-08, interessada em participar credenciando o Sr

portador do RG 959.763 SSP/SE

/2 / ---' /íl zz,,- d' t/ a1
aíicÃo couÉacró
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EM GERAL LTDA, inscrita no CNPJ 13'297 '674/OO0l-47'

interessada em participar credenciando o sr. Raimundo Jorge rabelo Araújo, portador do

RG 869.571 SSP/SE

EL A rnscfl ta no CNPI fO 344.4OL/OOO 1- 12, interessada em

participar credenciando o Sr. Lázaro da Conceição Pereira, portador do RG 3 333'225-8

SSP/SE

rolv cot't É o inscrita no CNPJ 03.690.388/0001-98,

ermínio Andrade Mota lúnior, portador do
interessada em participar credenciando o Sr'

RG 99001065822 SSP/AL
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