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munrcÍpto DE ARErA BRANcA
otvrsÃo oe lrcrraçÕrs E coNTRATos

ATA DE sESsÃo PúBLIcA PARA cREDENCIAI4ENTo,
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES "1" E "2", ANALISE-DÊ
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E SUSPENSAO,
REFERENTE lo pnrcÃo pRESENCIAL No o4l2019.

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às oito horas, o
Pregoeiro Substituto, nomeado pela Portaria no 166/20!8, para proceder à abertura da
sessão referente ao Pregão 04/2019, o qual tem por objeto o registro de preÇos para

aquisição futura e parcelada de medicamentos da farmácia básica e urgência para

atender à demanda do Fundo Municipal de Saúde. Demonstraram interesse em
participar, solicitando o resgate do edital as empresas: YVMED PRODS FARM E HOSP
EIRELI, C G FARMA DISTRIBUIDORA, DROGA FONTE LTDA, E VIANA FARMA
COMERCIO E REPRESENTAçõES LTDA - ME.
No presente dia, constatou-se o comparecimento da seguinte empresa, devidamente
representada: C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI, rnscrita no CNPI
29,565.364 /OOO1-09, representada pelo Senhor CLEBER ARTHUR MENEZES DE

AZEVEDO SANTOS, portador do RG 3.297.963-0 2a via SsP/sE. Foi corrstatado que o
participante atendeu ao pressuposto de credenciamento, sendo declarado credenciado
para o ce rta me.
Em seguida fora solicitada a "Declaração de ciência e cumprimento dos requisitos de

habrlitação" do mesmo ato, bem como o envelope de proposta. Por consequinte, o

PregoeiTo procedeu à abertura do invólucro e leu os valores e a conformidade do:;

crirórios exigidos no instrumento convocatório, sendo constatado que foram todos
atendidos e a proposta declarada classiíicada. Na sequênc a, foi informado ao
participante que a sessão seria suspensa para que haja o devido cadastramento da

proposta na ferramenta eletrônica de licitação. Solicitou-se que fosse rubricado os fechos
do envelope de habilitação pelo participante, e, em seguida, estc fora coletado pelo

preg oeirô.
Sendo assam, fica suspensa a sessão para o dia 19/08/2019, às 08h, para dar-se
contin u idade aos trabalhos.
Nada mais havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalho:; da reunião, lavrando
se a presente ata, â qual vai assinada pelo pregoeiro e licitante presente.
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