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ESTADO DE SERGIPE

r{uNrcÍpro DE ARErA BRANCA
orvrsÃo or trcrraçÕes E coNTRATos

ATA DE SESSAO PUBLICA PARA FASE DE LANCES E

suspENsÃo, REFERENTE ao pnrcÀo PRESENCIAL No
ta/2019.

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às oito horas,
reuniram-se o Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados pela Portaria no
379/2079, para dar continuidade aos trabalhos referentes ao Pregão Presencial no
18/2079, o qual tem por objeto o registro de preços visando realrzar futuras aquisiçôes
de materiôjs de expediente para atender às necessidades das Secretarias do lvlunicípio,
do Fundo lYunicipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde deste Município.
Aberta a sessão, constatou-se a presença dos representantes as empresas HIPEX
COMERCIO E SERVIçOS EIRELI, MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVIçOS LTDA
- ME e M & D COMERCIO E SERVIçOS EIRELI, devidamente credenciados na reunião
a nterior.
Na sequência, deu-se início à fase de lances, e o Pregoeiro que os solicitoLr verbalmente,
tendo obtido os melhores preços, a partir de negociações diretas com os representantes
das licitantes. Devido ao grande número de rodadas de lance e consequente retardo na
transição dos itens disputados, às 12h00min, o pregoeiro salientou que suspenderia mais
uma vez o ceTtame, realizando disputa até o item de no 120, ficando, destarte, a reunrào
adiada para o dia lllO9/2O79, às 8h, onde será dada continuidade à íase de lances.
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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HIPEX COMERCIO E SERVIçOS EIRELI - EPP, inscrita no CNP.I 15.292.138/0001-89,
representada pelo Sr. JOSÉ ROBSON SANTos, portador do RG 3.250.117-0 SSP/SE
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M & D COMERCIO E SERVIçOS EIRELI - ME, inscrita no CNP,I 14.1.97.479/0007-03,
representada pelo sr. JosÉ RoBERTo DIAS DE SANTANA, portador do RG 1.123.101
SSP/SE
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MENEZES & ASSIS,/COMEhCIO I SERVIçOS LTDA - ME, |NSCTIIA IIO CNPJ

11.535.47810001-32, representada pelo Sr. ALLAN ASSIS MENEZES, portador do RG

1. s13.863 SSP/SE
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