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Em seguida, fora aberto o envelope de habilitação da licitante vence
lances. Após análise minuciosa aos documentos apresentados, identific

dora da fase de
ou.se que foram

I

cumpridas todas as exigências do lnstrumento convocatório, estando, desta forma, e

licitante habilitada para o certame.
Sendo assim, sagrou-se ganhadora deste certame a empresa: HIPEX COMERCIO E
SERVIçOS EIRELI, vencedora do item 1, perfazendo o valor global de R$ 330.000,00
(trezentos e trinta mil reais).
Depois de declarado o vencedor, não havendo manifestação imediata e motivada da

intenção de interposição de recurso, decaiu-se do direito ao mesmo
Na oportunidade o pregoeiro adjudica o objeto à licitante vencedora
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ATA DE sESSÃo pÚauca pann cREDENcIAMENTo,
RECEBIMENÍO DOS ENVELOPES "1" t: "2", ANALISE E

ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS, FASE DE LANCES,

JULGAMENTO DA HA-BILITAÇÃO E RESULTADO FINAL,
REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL NO 09/2019

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezenove, às oito horas,
reuniram-se o Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados pela Portaria no

766/2018, para proceder à abertura da sessão referente ao Pregão 09/201'9, o qual tem
por objeto o registro preços para possível contratação de empresa para realizar os

serviçoi de manútenção de carteiras escolares, para atender às demandas do Município
de Areia Branca. Demonstraram interesse em participar, Solicitando o resgate do edital
as empresas HYPEX coMÉRcIo E sERvrços ErRELr, MENEZES E Assrs
COMÉRCIO E SERVIçOS LTDA, M & D COMÉRCIO E SERVIçOS EIRELI E ROMA
COMÉRCIO E SERVIçOS EIRELI. No presente dia, constatou-se o comparecjmento das

seguintes empresas, devidamente representadas: MENEZES E ASSIS COMERCIo E

SERVIçOS LTDA - ME, inscrita no cNPJ 11.535.478/OOOL-32, interessada em participar

credeniiando o Sr. Allan Assis Menezes, portador do RG 1.513.863 SSP/SE; M & D
coMÉRcro E sERvrços ETRELI - IrlE, inscrita no cNPJ 1'4.L91.479/OOO7-03,
interessada em participar credenciando o sr. José Roberto Dias de santana, portador

do RG 1.123.101 SSP/SE; e HYPEX COMÉRCrO E SERVrçOS ETRELT-EPP, inscrita no

cNPJ 15.292.138/OOO1-89, interessada em participar credenciando o sr. José Robson
santos, portador do RG 3.250.117-O SSP/SE. Foi constatado que as participantes
atenderam ao pressuposto de credenciamento, sendo declaradas credenciadas para o

certame. Em seguida fora solicitada a "Declaração de ciência e cumprimento dos

requisitos de habilitação" do mesmo ato, bem como os envelopes "1". Por çonseguinte, o

Pregoeiro 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 ás propostas classificadas. Na sequência, deu-se início à fase de lances, e o
Pregoeiro que os solicitou verbalmente, tendo obtido os melhores preços, a partir de

negociações diretas com os representantes das licitantes, chegando ao resultado a
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Nada mais havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-

se a presente ata, a qual vai assinada pelo Pregoeiro, juntamentê, com a Equipe de

Apoio e licitantes presentes.
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Licitantes:
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]NPJMENEZES e a6srs ComÉncío E sERvrços LTDA - ME, inscrrta no (

11.535.47810001-32, representada pelo Sr. Allan Assis Menezes, portador do RG

1.513.863 SSP/SE
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Va o coúCncro E sERvrços6nelr - ME, inscrita no cNPl 14.191.47910001-03,

representada pelo Sr. José hobeÉo Dias de Santana, portador do RG 1 123 101
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representada pelo Sr. José Ro6son Santos, portador do RG 3 250 117-0 SSP/SE
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