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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçÕES E CONTRATOS

ATA DE SESSÃO PÚBUCA PARA ]ULGAMENTO FINAL DA
HABILTTAÇÃO E AD]UDTCAÇÃO DO CÊRTAME,
REFERENrE AO PREGÃO PRESENCIÀL NO OJ/2020 SRP
FMS

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

Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados pela Portaria no O59/2O2O, para
proãeder à abertura da sessão referente ao Pregão O312O2O SRP F[4S, o qual tem por

objeto o registro de preços para possível aquisição de equipamentos méd ico- hospitalares
para atender à demanda do Fundo Municipal de Saúde. No presente dia, constatou-se o

comparecimento da seguinte empresa, devidamente representada: MB DENTAL
COúERCIO EIRELI, inscrita no CNPl 20.317.746/OOOL-72, representa pelo Sr'
WASHTNGTON NASCTMENTO CRUZ, portador do RG 838.725 SSP/SE; Como já é

sabido, na última sessão realizada, qual seja, a do da 79/03/2020) após análise

minuciosa aos documentos apresentados, identificou-se que a empresa MB DENTAL
CoMERCIO EIRELI, apresentou sua certidão conjunta Negativa de Débitos relativos a

Tributos Federais e Dívida Ativa da união vencida (Emissão: 09/09/2079; Validade:

07lo3/2020), conforme disposto no subitem 8.3.7.1.1 do instrumento convocatório, e

nos termos ào §1o, do art.43, da Lei Complementar no 123106; desta feita foi concedido

o prazo legal pàra que a licitante providenciasse sua regularidade fiscal. Isto. posto, no

titiimo Oia-OO/o4121zo apos consuita, constatou-se que a referida empresa já dispunha

de sua regularidade fiscal, conforme certidão, a qual segue anexa a esta ata, estando

assim devidamente habilitada.
Desta forma, sagra-se vencedora deste certame a empresa MB DENTAL COMERCIO

EIRE LI conforme o ua nto d is sto na tabela a se U IT:
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O valor global do certame perfaz a importância de R$ 20.221,89 (vinte mil, duzentos ê

vinte e um reais e oitenta e nove centavos).
Depois de declarado o vencedor, não havendo manifestação imediata e motivada da

intenção de interposição de recurso, decaiu-se do direito ao mesmo.
Nada mais havendo a tratar deram-se por encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-

se a presente ata, cuja segue assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitante
presente.
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