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ESTADO DE SERGIPE

MUÍ{ICÍPIO DE AREIA BRANCA
DIVISÃO DE LICITAçõES E CONTRATOS

ara oe srssÃo púBLIcA pARÂ CREDENCIAMENTo,

ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E SUSPENSÃO,
REFERENTE AO PNTCÂO PRESENCIAL NO I2I2O2O

LU MACHADO
ro Su bstrtuto

Licitentes:/? ,/ /?
7fà,- ,U"ja
FOLHA COHERCIO
representada pelo Sr
SSP/SE

il^l ?
SERVIçOS EIRELI, inscrita no CNPJ 36.157.965/0001-30,

MN CARLOS ALMEIDA SANÍOS, portador do RG 830.707
E

e

&r,'

Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às oito horas, reuniu-se o
Pregoeiro Substituto. nomeado pela Portaria no o59l2o2o, para proceder a abertura da
sessão referente ao Pregão no l2/202O, o qual tem por objeto o registro de preços
visando realizar futuras aquisições de materiais didáticos, de expediente e de limpeza
para atender às necessidades das Secretarias do Município, do Fundo Municipal de
Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde deste Município. Demonstraram
interesse em participar, solicitando o resgate do edital as empresas e pessoas físicas:
GTLMAR RODRTGUES DA SrLVA 57513295549, ZRS COMERCTO E SERVrçOS
EIRELI - ME, AR]IiAZEM DA LIÍiIPEZA EIRELI, HIPEX COilÉRCIO E SERVIçOS
EIRELI, -OSMAR ANTUNES DA SILVA, MIXPEL COUÉRCIO DE PAPELARIA E

INFORMÁTICA EIRELI, MENEZES & ASSIS COMÉRCIO E,SERVIçOS LTDA, TOM-&
STORE COIIIERCIO E SERVIçOS EIRELI, MÁXIÍ'IO COMÉRCIO E DISTRIBUIçÃO
EIRELI - EPP, GUSTAVO FERREIRA DE 

'ESUS, 
E NAPOLEAO FARDAMENTOS E

INFORMATICA - EIRELI. No presente dia. constatou-se o comparecimento das
seguintes empresas, devidamente representadas: FOLHA COÍ{ERCIO E SERVIçOS
EIRELI, inscrita no CNPI 36.157.965/0001-30, representada pelo Sr. IVAN CARLoS
ALMEIDA SANTOS, portador do RG 830.707 SSP/SE; ZRS COMERCTO E SERVIçOS
EIRELI, inscrita no CNPI 34.563.100/0001-48, representada pelo Sr. iiARCOS DOS
SANTOS SILVA, portador do RG 709.446 2â VIA SSP/SE; e MENEZES & ASSIS
coI.lÉRcIO E sERvIços LTDA, inscrita no CNPJ 11.535.47810001-32, representada
pelo Sr. ALLA ASSIS MENEZES, portador do RG 1513863 SSP/SE. Foi constatado que
as interessadas apresentaram documentação suficiente para o credenciamento na
condição de ME/EPP, portando, foram declaradas admitidas ao certame.
Em seguida fora solicitada a "declaração de ciência e cumprimento dos requisitos de
habilitação" do mesmo ato, bem como os envelopes Por conseguinte, p
Pregoeiro Substituto procedeu à abertura dos invólucros dos envelopes "l" referente à
proposta e leu os valores e a conformidade dos critérios exigidos no instrumento
convocatório, sendo constatado que foram todos atendidos e as propostas classificadas'
Na sequência, foi informado aos participantes que a sessão seria suspensa para que haja
o devido cadastramento das propostas na ferramenta eletrônica de licitação. Foi
solicitado que fossem rubricados os fechos dos envelopes de habilitação por todos os
participantes, e, em seguida, estes foram coletados pelo íJ9llLlzO2O, às O8h, para
da r-se continuidade aos trabalhos.
Nada mais havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-
se a presente ata, cuja segue assinada pelo Pregoeiro Substituto e licitantes presentes.
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onÉncro e se ço RELI, inscrita no CNPJ 34.563.100/0001-48,
entada pelo Sr. ÍIIARCOS DOS SANTOS SILVA, portador do RG 709.446 2a vl\
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MENEZES a / lssís cóuÉncro E sERvrços LTDA, inscrita no cNpl
11.535.47810001-32, representada pelo Sr. ALLAN ASSIS ÍIIENEZES, portador do RG
1513863 SSP/SE.
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