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ESTADO DE SERGIPE
uur.trcÍpro DE ARErA BRANcA

orvrsÃo oe lrcrraçÕes E coNTRATos

ATA DE SESSAO PUBLTCA PARA CONSECUÇAO DA FASE
DE LANCES E suspENsÂa PARA ApRESTNtAÇÃo E

ANÁLISE DAs AMosrR^' TtEFERÍ:Íi t Ao PRÊGÃo
PRESENCIAL NO O1/2020,

lavrando-se a presente ata, a qual vai assinada pelos ntes.

FRANCISCO IS SILVEIRA CRUZ
e9 IT

LUIZ H OS MACHADO
e aporo

úrÃ c"^,
ANTAS CRUZOENA D

N utricion ista do lvlunicípio
CRN no 5/5044

,1" At LÀ>-
LIVEI A FERNANDES]OSE DE

Representa nte do CAE

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às oito horas,
reunrTdÍr-sc o l)regoeiro, a cquipe de apoio, a nutricionista do lvlunicípio, dois membros
do Conselho de Alimentação Escolar . e os representantes das empresas J.BRásIL
COMECIO DE ALIMENTOS LTDA, MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIçAO EIRELI,
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP E DISTRIBUIDORA DARI
FERREIRA EIRELI - ME. Aberta a sessão, dando continuidade aos trabalhos, deu-se
início à fase de lances, e o Pregoeiro que os solicitou verbalmcnte, tendo obtido as

melhores ofertas, a partir de negociações diretas com os represr,irtantes das licit.lnles,
cheqarrdo ao resultado, coÍrÍoTÍTre mapa de rodadas anexo.
Éinrla a otapi] d(l lances, o pregoeiro informou que, nos termos do subitem 9.17 do
inilrrr',.,r.t1 ( onvocatório, D.; lrcitantes deverão apresentar amostras de seus rcspectrvos
ilors ir., r1n 29/A1/20, no Setor de alimentação Escolar do Município, d.rs U às 10h.
Destaco(i, ainda, que a falt,r dc apresentação das amostras ou sua cntrega cm desacordo
conr o requerido no subi[em 9,17.1, configura a não manutenção da proposta; tal
condutJ c pa:;sívr'l dc aplicação da penalidade impedinrento de licitar e conrratAT corrl os

lYunicípios, confornre preceitua o art. 70, da Lei Federal 10.520/02
Após a apreciação das amostras pela responsável técnicar cs li.iL.rntos s(lrão
reconvocados para apresentação do relatório e julgamentr-, ,los dtrl:umonto'; rlcr

habilit.rção. A comunicação será através e-mail, mediante os endereços a sabcr:
. DISI RIBUIDORA DAR] FERREIRA EIRELI - 14E: dari.araCAJU(iiOutIOOK.COÍn;
. .l.8RASIL COMÉCIO DE ALIMENTOS LTDA: jbrasildistribuidora@bol.conr.br ;

. rr Áxll,to coMÉRCIo E DISTRIBUIÇÃo EIRELI: t:lex,mopai, -'lltla: . :r; e

. DIANIU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP: dianiucontato@hotmail.com.
Reste destacado que é de inteira responsabilidade das licitantes a conÍerência de todos
os dados registrados nesta Ata, e que não serão aceitas reclam;rr-ões posteriores sobre
possíveis erros d ig itatórios.
Nada rnais havendo a tratar o Pregoeiro deu por encerrados os irabalhos da reunrão,
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçÕEs E coNrRATos

F AM &SA
pre taÍr CA

Licitantes:

J.BRASIL COMECIO DE A
representada pelo Sen hor Jo Silva lYa rq ues,

s

com CN 3 1.27s.OOO/ 0OO 1-28,
R.(: no 579.024 SS P/S E;L o

MAXIMO coM RCIO E DISTRIBUIç
fo.a.tz7 Ht/^pl/2

Ão ernrLr, com cNPl 2 4.343.530 / OOO 1-09,
Senhor Wendson Antônio Tavares Mendcs, Portador do R.Grep

3.0 55-3 SSP/SE;

DIAN] U

83, repr
SSP/SE.

BUI
csentada pelo Senh

ATACADISTA EIRELI EPP, com CNirl 07.226.206 / OOO!-
or Fernando Gonzaga da Costa, pori.ldor do li.G. 759.811
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alÊ-r ÉEntirrna ETRELT - ME, com cNPl 3 2.316.892 / oool-2o,DISTRIBUIDO

re prese n tada
5 SSP/SE

enhor losé Antônio dos Santos Santana, port::rrJr do R.G 3 076 996-
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