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ESTADO DE SERGIPE
uururcÍpro DE ARErA BRANcA

orvrsÃo DE LrcrrAções E coNTRATos

ArA DE srssÃo púaltca pARA cREDENCIAMENTo,
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES "T" E "2", ANALISE DE

ACEITABTLIDADE DAS PRoPosrAS r susprlusÃo,
REFERENTE no pRecÃo PRESENCIAL No 19/2019

Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às oito horas,
reuniu-se o Pregoeiro, nomeado pela Portarla no 319/2079, para proceder à abertura da

sessão referente ao Pregão no 79/2019, o qual tem por objeto o registro de preços

visando realizar futurai aquisições de materiais de armarinho para atender às

necessidades das Secretarias do Município e do Fundo Municipal de Assistência Social

deste Município. Demonstraram interesse em participar, solicitando o resgate do edital as

empresas HIPEX COMÉRCIO E SERVIçOS EIRELI - EPP, M & D COMÉRCIO E

SERVIçOS EIRELI - ME e MONTALTEC SERVIçOS LTDA. No presente dia, constatou-
se o,comparecimento das seguintes empresas, devidamente representadas: HIPEX
coMÉRcro E sERvIçoS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ 15.292.138/0001-89,
representada,pelo Sr. JOSÉ ROBSON SANTOS, portador do RG 3.250.t77-A SSP/SE; e

M & D coMÉRcIo E sERVIços EIRELI - ME, inscrita no CNPJ 14.191.479/0007'03,
representada pelo Sr, JOSÉ ROBERTO DIAS DE SANTANA, portador do RG 1,123.101
SSP/SE. Foi constatado que as interessadas apresentaram documentação suficiente para

o credenciamento na condição de ME/EPP, portando, foram declaradas adrnitidas ao

certame,
Em seguida fora solicitada a "Declaração de ciência e cumprimento dos requisitos de:

habilitaçãO" do mesmg ato, bem ComO OS envelopes "l" e "2"' Por conseguinte, o

Rregoeiio procedeu à abertura dos invólucros e leu os valores e a conformidade dos

critérios exigidos no instrumento convocatório, sendo constatado que foram todos

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

a sessão seria suspensa para que haja o devido cadastramento das propostas na

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

envelopes de habilitação por todos os participantes, e, em seguida, estes foram coletados
pelo pregoeiro.
Sendo assim, fica suspensa a sessão para o dia 26/08/2019, às 0Bh, para dar-se

continuidade aos trabalhos.
Nada mais havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-
se a presente ata, a qual vai assinada pelo Pregoeiro, juntamente, com a Equipe de

Apoio e licitantes presentes
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Licitantes:

I - EPP, in scrita no CNPi 15.292.138/0001-89,
NTOS, portador do RG 3.250. 717 -O SSP/SE

\Jú a o coMÉRcIo E sERvIços EIRELI - ME, inscrita no CNPI 14.191.479/oool-03,
representada pelo Sr. JOSÉ ROBERTO DIAS DE SANTANA, portador do [1G 1.123.101
SSP/SE
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