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Aos treze dias do mês de março de dois mil e dezenove, às oito horas, TeuniraiTt-
se o Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados pela Por(i,.ra no ti,6/2018, par.r
dar conLinuidade aos trabalhos referentes ao Pregão 08/2019, o !.tüal tcrn por objcto o
registro preços para aquisição futura e parcelada de mobiliário o..r.olar p,r;r atendcr ,rs
demandas do Município de Areia Branca.
Aberta a sessão, constatou-se a presença dos representantes as empresas HIPEX
COMÉRCIO E SERVIçOS EIRELI, MENEzEs & Assls coMÉRcIo E sERVIços LTDA
e M & D COMERCIO E SERVIçOS EIRELI - ME, devidamente cr,rdenciãdos na reunrão
antcrior.
Na sequôncia, deu-se início à fase de lances, e o Pregoeiro que os solicitou vcrbalmente,
tcndo ot)tido os melhores preços, a partir de negociações diretas com os rcpresentantes
das iicitaírtcs, ch-egando ao resul[ado a seguir:

HIPEX COMERCIO E SERVI OS EIRELI
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Carteira esco la r do tipo
univcrsitária, assento, encosto e
prancheta em polietileno na cor
verde, prancheta íixa e para o lado
desIro, gradil para livros, estrutura
dc sustentação confeccionada em
chapa industrial 20x20mm

l(ouadrada), com pintura epóxi na
cor preta. t\4 ed idas aproxrmadas:
assr:nLo (380x380x10mm); encosto
(380x235x10mm) ambos moldados
a nat oÍnicamente; prancheta
(54x38x15mm); Altu ra de
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ConJUnto coletivo pré-escolar,
conrposto por: l"'lesa com tampo
oÍrr lvlDI revestido em laminado de
alta pressão texturizado em quatro
corcs, face inferior e bordos
envernizados, bordos fresados e
arrcdondados a 180", ca ntos
arredondados, estrutura composta
por quatro pés duptos em tubo de
aço 7 /8" , pantura epóxi pó
texturizada, acabamento com
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raproximadas: (Lx PxA) 920x 920
x 570 mm; Cadeiras - quatro
cadcrras com assento e encosto em
po lrlr ro pileno na coT verde,
cstÍutura em tubo de aço 7/8",
pintura epóxi pó liso brilhante,
acabamento com ponteiras pre tas.

TOTAL DA LICITANTE
Em seguida, foram abertos os envelopes de habilitação das licitantcs venci:doras na faso
de lanccs. Após análise minuciosa aos documentos apresentados, identrficou-se quo
ÍoraÍr cuÍnpridas todas as exigências do instrumento convocatório, cstando, desta forma,
as licrtan[cs habilitadas para o certame.
SeÍrdo assim, sagraram-se ganhadoras deste certame as empresas: HIPEX COMÉRCIO
E SERVIçOS EIRELI, vencedora do item 1, perfazendo o valor global de R$ 50.2.500,00
(quinhentos e dois mil e quinhentos reais); e MENEZES E ASSIS cOMERCIO E
SERVIçOS LTDA, vencedora do item 1, perfazendo o valor global de RS 2i5.000,00
(duzentos e quinze mil reais). PerFaz este certame o valor glofr.rl dc Il$ 717.500,00
(setecentos e dezessete mil e quinhentos reais).
Depois de declarados os vencedores, não havendo maniFestação irr:cdiata r motivada da
intenção de interposição de recurso, decaiu-se do direito ao mesn i,.
Na oportunidade o pregoeiro adjudica o objeto às licitantes venced.,.as.
Nada nlais havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalho:, da reL|rilo, lavrando.
so il prcl;cntc ata, a qual vai assinada pelo Pregoeiro, juntam.lLC, coi, ir Equipt: rj t:

Aporo e licitantes presen tes.
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E ASS ERCIO E SERVIçOS LTDA
478/O007-32, representada pelo Sr. Marcos dos Santos Silva, f i)rt.ador do ll(,

709.446 SSP/SE
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M & D COMERCTO E SERVrÇOS ETRELT - ME, inscrita no cNPJ 14.191.4 /9l0oo\'03,
rcpresentada pelo Sr. José Roberto Dias dê Santana, portador do l).G 1.123.101
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HYPEX COMERCIO E SERVIçOS EIRELI-EPP, inscrita no CNtJj t5.292.138/0001 U9,

representada pelo Sr. José Robson Santos, portador do RG 3.251'.117-0 SSP/SE
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