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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANcA

DIVISÃO DE LICITAçÕEs E coNTRAToS

ATA DE SESSAO PUBLICA PARA CREDENCIAÍ',IENTO,
RECEBIMENIO DOS ENVELOPLS "1" t 2', ANÁLI5t DT
ACEIIABILIDADE DAS PROPOSTAS L SUSPINSÀO,
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL NO 2I/20T9

Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às oito horas,
reuniram-se o Pregoeiro e equipe de apoio, nomeados pela Portaria no 379/2019, rtat.t
proceder a abertura da sessão referente ao Pregão no 2t/2OL9, o qual tem por ob.leto o
registro de preços visando realizar futuras aquisições de materiais de impeza par:r
atender às necessidades das Secretarias do lYunicípio, do Fundo Flunicipal de Assistêncra
Social e do Fundo IYunicipal de Saúde deste lvlunicípio. DemonsIrararr] interesse eÍr
participar, solicitando o resgate do edital as empresas GM FARMA, COMERCIAL LTDA,
MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIçAO EIRELI e HIPEX COMERCIO E SERVIçOS
EIRELL No presente dia, constatou-se o comparecimento das seguintes empresas,
devidamentê representadas: HIPEX COMERCIO E SERV,IçOS EIRELI - EPP, inscrita
no CNPJ 75.292.138/0001-89, representada pelo Sr. JOSE ROBSON SANTOS, portador
do RG 3,250.117-0 SSP/SE; ZRS COMERCIO E SERVIçOS EIRELI, inscrita no CNPI
34.563.100/OOO1-48, representada pelo Sr. JOSÉ .ROBERTO DrAS DE 

-SANTANA,portador do RG 1.123.101 SSP/SE; e MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIçAo EIRELI,
inscrita no CNPJ 24.343.530/0001-09, representada pelo Sr. WENDELL TAVARES
MENDES, portador do RG 1.387.237 SSP/SE. Foi constatado que as inter(rss.rda',1
apresentaram documentação suficiente para o credenciamento r),, condiÇãl) de ÍvE/FiJi',
portando, foram declaradas admitidas ao certame.
Em seguida fora solicitada a "declaração de ciência e cumprimento dos rcquisitos d('
habilitação" do mesmo ato, bem como os envelopes "1" e "2". Por consegurntc, (.

Pregoeiro procedeu à abertura dos invólucros e leu os valores e a confornlida.lrr ot;s
critérios exigidos no instrumento convocatório, sendo constatardo quc Forant todoi.,
atendidos e as propostas classificadas. Na sequência, íol inÍormad() aos participil'rtt,s qL,('

a sessão seria suspensa para que hala o devido cadastramerlu das p'roposla,; 1.,
ferramenta eletrônica de lrcitação. Foi solicitado que fossem rutlr cados os leclrL,:, Lio:,

envelopes de habilitação por todos os participantes, e, em seguid.r, irstes Íoranl col(,'l,rtlorl
pelo p reg oe iro.
Sendo assim, fica suspensa a sessão para o dia 30/lO/2019, às 0Bh, pata dar--',,.r

con tin u idade aos tra ba lhos.
Nada mais havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos da reunião, lavr..rndo
se a presente ata, cuja segue assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes
prese ntes
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zRs coMÉRcIo E sERvIços EIRELI, inscrita no CNPI 34.563.100/OO0r 48-
representada pelo Sr, JosÉ RoBERTO DIAS DE SANTANA, porlirdor do ttG 1..1 23.101
SS P/SE

M CI TRIBUIçAO EIRELI, inscrita no ChlPl 24.3.'13.530/0001
09 ;re entada pelo Sr. wENDELL TAVARES MENDES, porlador do RG 1.387.237
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