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ESTADO DE SERGIPE

uururcÍpro DE ARErA BRANcA
orvrsÃo DE LrcrrAçÕes E coNTRATos

AIA DE sessÃo pÚaLtcn PARA ci'ir:i)t:NCIAMENTO,
RECEBIMENTO DOS ENVELOi'ES ''1" ! '.'),,, ANALISE DI'
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS L SUSPENSÀO,

REFERENTE Ro pRrcÃo PRESENCIAL No 1612019.

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às onze horas, se

fez presente o pregoeiro, nomeado pela Portaria no L66/2O18, para proceder à abertura
da sessão referentó ao Pregão Presencial no 16/2019, o qual tem p,.,r objelo o registro de

preços para aquisição futura e parcelada de fardamentos, para ati:rrder a:, rlecessrdadcs;

das- Secretarias do Município, do Fundo Municipal de Assistência Social c do F'-tnrlo

Municipal de Saúde deste Município. Demonstraram interesse em participar, solicitarrrio r-;

ressate do edital as empresas M & D coMÉRcro E slfylggs_Elllll: MENEZES &
Assrs coMÉRcro E sERvrços LTDA, HrpEx coMERcro E sERVrços ErRELr,
MONTALTEC SERVIçOS LTDÁ e RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR o6799083s8o.
Inicialmente o pregoeiro destacou que no dia designado para a ,bertur;i do processo,

fora decretado ponto facultativo no Município, e que no primeirc d,:. útil subsequente fora
feriado, desta feita publicou-se avlso de adiamento suspendencio o certame para o
presente d ia.
Isto posto, constatou-se o comparecimento das seguintes eÍrr!jresas, devidalirentc:
representadas: HIPEX COMÉRCIO E SERVIçOS EIRELI EPP, insci-ita no CNP-l

15.2g2.138/0001-89, interessada em participar credenciando o Sr. Antônio Oliveira
Santos, portador do RG 7L7.g42 SSP/SE; M & D COMÉRCIO E SERVIçC}S EIRELI -
ME, inscrita no CNPJ 14.191 .479/OOOI-03, interessada em particrpar crecjetrciaitrJo ur SÍ.

José Roberto Dias de Santana, portador do RG 1.123.101 SSP/SE; MENEZES &
AssIS g9MÉRCIO E SERVIçOS LTDA - ME, inscrita no CNPI 11.535.47810001-32,
interessada em participar credenciando o Sr. Allan Assis Menezes, porl?dor do RG

1.513.863 SSP/SE, Foi constatado que as partrcipantes atender.,| ôo pr. :,!trposIo cjc

credenciamento, sendo declaradas credenciadas para o certatire. Enr ici(.lLlida fora
solicitada a "Declaração de ciência e cumprimento dos requisitc's de hal;iiilação" do

mesmo ato, bem como os envelopes "1" e "2-". Por conseguinte, r: Pregoeir, pt-cr:e<Ieu êt

abertura dos invólucros e leu os rralores e a conforrnidade do-. criterios er igidos no

instrumento convocatório, sendo constatado que foram todos alt' .lidos,,r ',s proposta:;

classificadas. Na sequência, foi ir Íormado aos participantes que ., .-SSão :'. , i,; l:(r5:['Ctl'].1

para que haja o devido cadastramento das p!'opostas na ferrrrnenta cletrônlca de

iicitação. Êor solicitado que fossem rubricados; r"ls fechos dos envel..,r,es de h.i[:rliLação por

todos os participantes, e, em seguida, estes foram coletadt:s pelo p-egoeiro.
Sendo assim, fica suspensa a sessão para o dia A2/07/2019, às 0Bh, para dar-';t:
contir-ruidade aos trabalhos.
llada mais havendo a tratai', deram-se por encerrados os trabalhos da reuriião, lavrando-
se a presente ata, a qual vai assirrada pelo Pregoeiro, juntamertle, corTi a Equtpe clcl
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M couÉncro E sERvrços ETRELT ME, inscrita no CNPJ 14.191.'179/00O1 03,

representada pelo Sr. José Roberto Dias de Santana, porta.lor do RG 1.123,101
ccD/ctr
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MENEZEs & Assrs órqÉnÚro e'senvrços LTDA - i\'l É in'' :r 'c "li''j
11.535.478l0001-32, representada pelo sr. Allan Assis Menezes, portador do RC

1.513.863 SSP/SE
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