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ATA DE SESSAO PUBLICA PARA
CREDENCIAMENTO, RECEBiIYENTO DOS
ENVELoPES "1" E "2", nruÁrrsr DAS
pRoposrAs r suserruçÃo, REFERENTE Ao
PREGAO PRESENCIAL NO 05/2018

Aos vinte e seis dias do mês de dêzêmbro de dois mil e dezoito, às oito horas,
reuniram-se o Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados pela portaria no
766/2078, para proceder à abertura da sessão referente ao pregão O5/2OIB, o qual tem
por objeto o registro de preços para aquisição futura e parcelada de materiais
odontológicos para atender à demanda do Fundo Municipal de Saúde. Demonstraram
interesse em participar, solicitando o resgate do edital as empresas COMERCIAL C.V.M.
LTDA-EPP, MB DENTAL COMERCIO LTDA-ME, YVMED PRODUTOS
FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA-ME, GM FARMA COMERCIAL LTDA-EPP
e TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA. No
presente dia, constatou-se o comparecimento das seguintes empresas, devidamente
representadas: MB DENTAL COMERCIO LTDA-ME, inscrita no CNPI 20.31.7.14610001-
72, interessada em participar credenciando o Sr. Washington Nascimento Cruz, portador
do RG 838.725 SSP/SE; COMERCIAL C.V.M. LTDA-EPP, inscrita no CNPI
26.915.908/0001-19, interessada em participar credenciando o Sr. losé Carlos d.os
Santos, portador do RG 1.433.792 SSP/SE; e GM FARMA COMERCIAL LTDA-EPp;
inscrita no CNP.I 10.638.214/0O07-41, interessada em participar credenciando o Sr. losé
Hamilton N4enezes de Azevedo, portador do RG 1.423.151 SSP/SE. Foi constatado que os
participantes atenderam ao pressuposto de credenciamento, sendo declaradas
credenciadas para o certame. Em seguida foram solicitados os envelopes "1 e 2".
Sequenciando, procedeu-se a abertura dos invólucros "1", sendo analisados os valores e
a confornridade dos critérios exigidos no instrumento convocatório, constatando-se que
foram todos atendidos e as propostas declaradas classificadas. Franqueada a palavra,
não houve q uestiona mentos.
Na sequência, foi informado aos participantes que a sessão seria suspensa para que haja
o devido cadastramento do Processo de Pregão e das propostas na ferramenta eletrônica
de licitação. Foi solicitado que fossem rubricados os fechos dos envelopes de habilitação
por todos os participantes, ficando todos os invólucros retidos pelo pregoeiro.
Fica suspensa a reunião para o dia 02/07/2019, às 08h, onde serão retomados ,os
trabalhos a partir da fase de lances.
Reste destacado que é de inteira responsa bilidade das licitantes a conferência de todos
os dados registrados nesta Ata, e que não serão aceitas reclamações posteriores sobre
possíveis erros d ig itatórios.
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Nada mais havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-
Preg oeiro ntes p resentes.

FRAN CI SILV RUZ
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LUIZ HENRI QU MACHADO
E Apoio

DENTAL COME o A-ME, inscrita no CNPJ 20 .317 .146/ OOOI-7 2,MB
rep sentad lo Sr s ton Nascimento Cruz, portador do RG 838.725 SSP/SE
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lo Sr. I osé dos Santos , portador do RG 1,433.792 SSP/SE
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