
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçÔES E CONTRATOS

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA

CREDENCIAMENTO, RECEBI14ENTO DOS
ENVELOPES "1" Ê "2", ANÁLISE DE

ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E

SUSPENSÀO, REFERFNTE AO PREGÀO

PRESENCIAL NO 18/2019

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às oito horas, Teunlu-se

o Pregoeiro, nomeado pela Portaria no L66/2O18, para proceder à abertura da sessào
referente ao Pregão no 18/2019, o qual tem por objeto o registro de preços visando
realizar íuturas aquisições de materiais de expediente para atender às necessidades das

Secretarias do Município, do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal
de Saúde deste Município, Demonstraram interesse em participar, solicitando o resgate
do eclital as empresas HIPEX CoMÉRCIO E sERvIçoS EIRELT - EPP, MENEZES &
Assrs coMÉRiro e stnvrços LTDA - ME, M & D coMÉRcro E sERvrÇos ETRELT

- ME e através do endereço BIRO44@LIVE.COM. NO presente dia, corlstatou-se o

comoarecimento das seguintes empresas, devidamente representadas: HIPEX
coMÉRcÍo E SERVIçOS ETRELI - EPP, inscrita no cNPJ I5.292 138/0001-89,
reores€-.Írtada pelo Sr. JOSÉ ROBSON SANTOS, portador do RG 3 250.117 0 SSP/SE; M

& D COMÉRôrO E SERVrÇOS ETRELT - ME, inscrita no CNPJ 74.79t.4791O001-03'
representada pelo Sr. JOSÉ ROBERTO DIAS DE SANTANA, portador do RG 1.123.101
SSP/SE; MENEZES & ASSIS COMÉRCIO E SERVIçOS LTDA - ME, iNSCTitA NO CNPJ

11.535.47810001-32, representada pelo Sr. ALLAN ASSIS MENEZES, portador do RG

1.513.8(r3 SSP/SE. FOi COnstatadO que aS interessadas apresentaram documentaçàr..,

sufictentc para o credenciamento na condição de ME/EPP, portarldo, [oratrl dcclarar]as

ad mitidas ao certame.
Em seguida fora solicitada a "Declaração de ciência e CumprimeÍlto dos requisitos de

habilitáção" do mesmo ato, bem como os envelopes "1" e "2" Por col)seguinte, o
pregoeiio procedeu à abertura dos invólucros e leu os valores e a conFormidade dos

critérios exigidos no inStrumento convocatório, sendo constatado que foraín todos

àtcndi.los e as propostas classificadas. Na sequência, foi informado aos participantes que

a sessá.J seria suspensa para que haja o devido cadastramento das propostas na

ÍerraÍtenta eletrônica de licitação. Foi solicitado que fossem rubricados os fechos dos

envclope:; de habilitação por todos os participantes, e, em seguida, estes for;tm coletados

pelo prog oearo.
Sendo .rssim, fica suspensa a sessão para o dia ?8/OB/7019, às 08h para dar-sc:

continuidade aos tra ba lhos.
Nada mats havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos da reurrtão, lavrandtr

se a presente ata, a q ual vai assinada Pelo Preg oeiro e licitantes Presentes

FRA N CISC SSIS SILVEIRA CRUZ
oerro

Licitâ ntes:

SoJf L?Aíortz 5Anzío/
HrÉÉÍ'óoffiÉéÍo'É sr-nÍiçoS EiRELT - Epp, inscrita no CNp.l i5.292.138/0001-89,
representada pelo Sr. JOSÉ ROBSON SANTOS, portador do RG 3.250.117'0 SSP/SE
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M & D COMERCIO E SERVIçOS EIRELI - ME, inscrita no CNPI 14.791.479/ 0OO7-03,
representada pelo Sr. JosÉ ROBERTO DrAS DE SANTANA, portador do RG 1.123.101
SS P/SE

MENEZES & Assrs lm-tffi Á..-rá^urro, LrDA - ME, inscrira no cNp.l
11.535.47810001-32, representada pelo Sr. ALLAN ASSIS MENEZES, portador do RG

i.513.863 SSP/SE
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