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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARTIÂ ARANCA

DIVISÃO DE LICITAçõES E CONTRATOS

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA
CREDENCIAMENTO, RECEBlMENTO DOS
ENVELOPES "T" E "2", E ADIAMENTO,
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL NO

0s/2019 FMS

Aos vinte e unr dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às oito horas.
reunrr,-se o Pregoeiro, nomeado pela Portaria no 379/ZOLq, para proceder à abertura da
sessão reíerente ao Pregão O5/20t9 FMS, o qual tem por objeto o registro de preços
para aquisição futura e parcelada de materiais méd ico- hospita la res para atender à
demiinda do Fundo 14urricipal de Saúde. Demonstraram interesse em participar,
solicrt.cndo o resgate do edital ôs empresas MB DENTAL COMERCIO LTDA-ME,
DROGAFONTE LTDA, YVMED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES
LTDA., THALMEC-MED COMERCIAL LTDA, GM FARMA COMERCIAL LTDA e LUSMED
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Neste presente dia,
consratou-se o comparecimento das seguintes empresas, devidamente representadas:
IqB DENTAL COMERCIO LTDA-ME, inscrita no CNPI 20.317.146i0OO7-72, interessada
em participai- credenciando o Sr. Washington Nascimento Cruz, portador do RG 838.725
SSP/SE; TÍIALMEC-MED COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ 20.699.933/OO0t-26,
interessada em participar credenciando o Sr. Gladson Roberto de lYecenas, portador do
RG 885,365 SSP/SE; LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES
LTDA, rnsc|ita no CNPJ 07.865.568/0001-14, interessada em participar credenciando o
Sr . Leand,-o Rodiigues Dos Santos, portador do RG 3.382.677-3 SSP/SE; SUPER TOP
CCI'IERCIO E REPRESENTAçOES LTDA-EPP, inscrita no CNPI 05.591.199/0001-93,
inter,:ssada em participar credenciando o Sr. Alexandre Silva Bor;)íim, portador do RC
1.135.i57 SSP/SE; e GM FARMA COMERCIAL LTDA-EPF.,, inscrita no CNPI
10.€,J8.2r.i/0001-.i1, int.ressada em participar credenciando o :ji Francisco los(l Siiv;r
Li,nd, portador d.) RG 1.060.031 SSP/SE. Foi constatado -lue as interessadas
ir prerr;en ta ra rr'r documentaçâo suficiente para o credenciamento na condição de [4tlEPP,
port.-rr)do, ioranr declaradas admitidas ao certame.
FÍÍr :requida Íora solicitada a "Declaração de ciência e cumprimento dos requisitos dc
h.rbilitaçào" do mesmo ato, bem como os envelopes "1" e "2".
itia secrr.rência, loi informado aos participantes que a sessão seria; para àgilizar o1:

frab;rlhos, loi solicitado aos licitantes que na próxima sessão €rstejam rnunidos corll
arrlLir,.,D rolerentc às suas propostas, mediante planilha model.r disponibilizada pelo
NlunicÍpro, para que facilite o cadastramento das mesmas no sistema.
Ém jequida, solicitou-se que fossem rubricados os fecl'los dos envelopes "1" c "2",
Ícfer(,,Írte a Proposta e Documentos de habilltação, respectiva m ente, por todos os
participantes, e, ern seguida, estes foram coletados pelo pregoeiro
Senoo assim, flca suspensa a sessão para o dia 25/10/20t9, às 08h, para dar-se
contllrLridade aos tra ba lhos.
l.,ladcr rnais havendo a tratar, deram-se por eírcerrados os trabalhos da reunião, lavrando
!e a prcsente ata, .r qual vai assinada pelo Pr oetro licita ntes p rí,'se n tes

LU OS MACHAD o
Su bstituto

Licitântes:

I,TB OEt']TAL COMÉRCIO
I Jpr,'3enLadd pe'o Sr. Washin

irrscrita r]o CNPJ 2 o.317 .746/0007-7 2,
nto Cruz, portador do RG 838.725 SSP/SE
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GM FARMA COMERCIAL L É,PP, inscrita no CNPJ 10.638.214/0001-47,

í;r*- x ,4" \
rnaÚ4rc-uro ôoueícrnl LTql-)nscrita no cNpJ 20.6gs.s33/ooo7-26,
representada pelo Sr, Gladson Robérto de Mecenas, portador do RG 885.365 SSP/SE

rcpT,rserL..rCa pelo Sr. Fran,cisco José Silva Lima, portador do RG 1.060.031 SSP/SE
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LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no
CNPJ 0/.865.568/0001-14, representada pelo Sr. LEANDRO RODRIGUES DOs
SANTOS, portador do RG 3.382.677-3 SSP/SE

''i. / 
",,tSUPER TOP COMERCIO E REPRESENTAçOES LTDA-EPP, inscnta no CNP-l

35.591.1c19/0001-93, representada pelo o Sr. ALEXANDRE SILvA BOMFIM, portador
do RG L l-j:;.157 SSP/SE;
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