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ATA DE SESSAO PUBLICA I)ARA CÍ{EDENCIANI ENTO,
RECEBIMENTO DOS ENVTIOI'ES "1" E "2", ABERTURA
DAS PROPOSTAS E SUSí,I.NSÃO, REFERENTE AO
PREGÃo PRESENCTAL No ofr/20I 9

No primeiro dia do mês de março de dois mil e dezenove, às dez horas, reuniram-
se o Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados pela Port,rria no 166/2018, para
proceder à abertura da sessão referente ao Pregão O8/2O79, o qual tern por objeto o
registro preços para aquisição futura e parcelada de mobiliário escolar para atender às
demandas do Município de Areia Branca. Demonstraram intCrcsse cÍr participar,
solicitando o resgate do edital as empresas HYPEX COMERCIO E SERVIçOS EIRELI.
NPR.COMERCIO EIRELI, TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI, ALFRS
INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA e COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA. No prescnl(l
dia, constatou-se o comparecimento, das seguintes erniiícsas, devidamenlc
representadas: MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVIçOS LTDA - ME, inscrita Íro
CNPJ 11.535.478l0001-32, interessada em participar credencianoo o Sr. Marcos dos
Santos Silva, portador do RG 709.446 SSP/SE; M & D COMERCIO E SERVIçOS
EIRELI - ME, inscrita no CNPI 14,791.479/0001-03, antercssada om participar
credenciando o Sr. José Roberto Dias de Santana, portador do itG 1.12.1.101 SSP/SE;
e HYPEX COlrÉnCrO E SERVIÇOS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ r 5.292.138/0001-89,
interessada em participar credenciando o Sr. José Robson Santos, portador do RG

3.250.117-0 SSP/SE. Foi constatado que as participantes atendcr.rm ao pressuposto dt:
credenciamento, sendo declaradas credenciadas para o certarno. Em scguida for;r
solicitada a "Declaração de ciência e cumprimento dos requisilos de trabilitaÇão" do
mesmo ato, bem como os envelopes "1". Por conseguinte, o Pregoeiro procedeu a
abertura dos invólucros e leu os valores e a conformidade dos criterrus exigidos Iro
instrumento convocatório, sendo constatado que foram todos at(]rrdidos ir as proposL.]s
classificadas. Na sequência, foi informado aos participantes que ;t .CSSão .'L'rra suspdns.l
para que haja o devido cadastramento do procedimento na íoí,,ÍÍlenta cletrônica rji:
licitação. Foi solicitado que íossem rubricados os fechos dos envclopc:s do ,rabilitação por
todos os participantes, e, em seguida, estes foram coletados pelo prttqoeiro.
Sendo assirn, fica suspensa a sessão para o dia 73/03/2019, .rs 081r, p.tra dar so
contin u id ade aos tra ba lhos.
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Nada mais havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos da reunião, Iavrando-
se a presente ata, a qual vai assinada pelo Pregoeiro, juntamente, conr a Equipe dc
Apoio e licitantes presentes.

FRANCI SIS SILVEIRA CRUZ
re9 oerro

LUIZ H E TOS ADO

(--
mÊnrze
11.535.4
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E ASSIS SERVIçOS LTDA ME, inscrita nô CNPI
78/O0Ol-32, representada pelo Sr. Marcos dos santos silva, portador do llc
cco/ctr
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]vr a o coMÉncro E sERVrços ETRELI - ME, inscrita no cNPl t4.!91.479/OOO7'O3,
representada pelo Sr. José Roberto Dias de Santana, portador do il.G 1.123.101
SSP/SE
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HYPEX COMÊRCrO E SERVrçOS ETRELT-EPP, inscrita no CNP.I 15.292 138/0001'ti',l,
represeÍrtada pelo Sr. José Robson Santos, portador do RG 3.25ü.i17-0 ';SP/SE
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