
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATi 001 - CHAMAMENTO PÚBLICO N° 0001/2014.

Ata dos trabalhos da Comissào Permanente de Licitaçào, encarregados de atuar
nos procedimentos relativos à licitaçào acima indicada, que objetiva:
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural para a Merenda Escolar da Rede de Ensino Municipal, em
atendimento a Lei 11.947/2009, Resolução n°. 38/2009, alterada através da
Resolução n° 25 de 04 de julho de 2012 e suas alterações do Ministério da
Educação, para o período compreendido entre Abril a Dezembro de 2014.

Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislaçào
pertinente, utilizando-se do seguinte meio de divulgaçào: Diário Oficial da
Uniào - 13/03/2014; Diário Oficial do Estado - 12/03/2014; Informe Municipal

11/03/2014; Jornal A Un i.ã o 12/03/2014; Quadro de Divulgaçào do Órgào
Realizador do Certame - 11/03/2014; Site Oficial da Famup: www.famup.com.br -
11/03/2014; Tribunal de Contas do Estado - TCE/PB - 13/03/2014.

Licitantes cadastrados neste processo:
ALBERTO CUNHA RIBEIRO;
ERIVALDO DE SOUZA ARAUJO;
JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES;
MARIA CICERA PEREIRA GOMES;
MARIA JOSÉLIA BATISTA DA SILVA;
MARIZETE ALMEIDA DE SOUZA CUNHA;
RAFAEL DE MORAIS CUNHA.

Às 08:00 horas do dia 11/04/2014, reuniu-se a Comissào Permanente de
Licitaçào, designada pela Portaria n° 001/2014-GP de 02/01/2014, composta
pelos servidores: Liana Nascimento Sousa - Presidente; Josilene de Oliveíra
Santos - Membro; Francisco Bernardo da Silva - Membro. Inicialmente, conforme
as disposições contidas no instrumento convocatório, o Presidente abriu a
sessào pública e recebeu os envelopes de documentaçào e envelopes com
Projetos de Vendas de Gêneros Alimenticios da Agricultura Familiar, destinada
a alimentaçào escolar, dentro do PNAE Programa Nacional de Alimentaçào
Escolar, com suas respectivas Propostas de Preços.

Licitantes qualificados a participar desta reuniào:
ALBERTO CUNHA RIBEIRO;
ERIVALDO DE SOUZA ARAUJO;
JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES;
MARIA CICERA PEREIRA GOMES;
MARIA JOSÉLIA BATISTA DA SILVA;
MARIZETE ALMEIDA DE SOUZA CUNHA;
RAFAEL DE MORAIS CUNHA.

Em seguida foram identificados os envelopes contendo os documentos de
habilitaçào dos licitantes devidamente qualificados bem como os envelopes de
Prbj etos de Vendas com suas propostas de preços, abrindo-se os envelopes
Documentaçào os quais tiveram seus conteúdos rubricados pelos membros da
Comissào Permanente de Licitaçào. Foi franqueada a documentaçào para análise
e rubrica dos licitantes presentes, tendo sido abdicado da rubrica por todos
os licitantes presentes. Conferidos os elementos apresentados, passou a
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informar: Todos os licitantes foram considerados habili t~,cf6s. Após" ~~
di~~lgação do resultado da fase habilitação, os licitanté~;apresentara~~
declaração abdicando de qualquer interposição de recurso (Termb de R~~cia)~~
e ao respectivo prazo com relação ao julgamento da docum~ntação~~~\lR>ram~:~
abertos os envelopes, c~ntendo as proposta~ de preços dos pr?~!,~os d~ .ndas.~:i·
dos proponentes hab í.Lí.tados, os quais t averam seus conteudQ;g-!dev í nt~:;"
rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Lici~~~ão. Fo.(à"m,
franqueadas as propostas para análise e rubrica dos lici tante~:'tl-rEfj,~\nte~,
tendo sido abdicado da rubrica por todos os licitantes presentes. Analisadas
as propostas a Presidente passou a informar: Todos os licitantes apresentaram
propostas, no aspecto formal, em consonância com as exigências do instrumento
convocatório. Considerados os valores ofertados por cada proponente,
devidamente registrados no MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS, as observações
apontadas durante o processo e os critérios definidos no instrumento
convocatório, ao final da sessão, produziu-se o seguinte resultado:

Licitantes vencedores e respectivo valor total da contratação:
ALBERTO CUNHA RIBEIRO - VALOR: R$ 7.000,00;
ERIVALDO DE SOUZA ARAUJO - VALOR: R$ 9.000,00;
JOSE FRANCISCO DAS NEVES - VALOR: R$ 7.132,00;
~~IA CICERA PEREIRA GOMES - VALOR: R$ 3.500,00;
MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA - VALOR: R$ 2.383,00;
MARIZETE ALMEIDA DE SOUZA CUNHA - VALOR: R$ 6.640,00;
RAFAEL DE MORAIS CUNHA - VALOR: R$ 7.040,00
VALOR TOTAL DA PRESENTE LICITAÇÃO: R$ 42.695,00.

Os valores unitários constante da proposta apresentada, bem como o resultado
do certame com a devida classificação dos licitantes, estão demonstrados no
respecti vo Mapa de Apuração, que fica fazendo parte integrante desta Ata,
independente de transcrição. Facultada a palavra: nenhuma observação foi
feita. Mais uma vez todos os licitantes apresentaram declaração abdicando de
qualquer interposição de recurso e ao respectivo prazo com relação ao
julgamento das propostas de preços. Observações da Comissão Permanente de
Lici tação. A Presidente agradeceu a presença dos licitantes no certame. A
presidente da Comissão Permanente de Licitação comunica aos licitantes
vencedores do presente CHAMAMENTO PÚBLICO, que o processo será encaminhado
para a autoridade superior (prefeito), para que o mesmo promova a
homologação, a adjudicação, logo que isso ocorra, ficam desde já os
licitantes vencedores convocados para as assinaturas dos respectivos
contratos deste CHAMAMENTO PÚBLICO, desde que não ocorra nenhum fato
superveniente. Fez-se presente na reunião o Sr. Gabriel Soares de Oliveira
Neto - Secretário de Agricultura do Município de Riachão/PB, tendo assinado
tOda a documentação da presente reunião. Nada mais havendo a constar, lavrou-
se a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente
assinada. Riachão - PB, 11 de Abril de 2014.
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Presidente da CPL
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. JOSILENE DE OLIVEIRA SANTOS

Membro da CPL
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~~sco BERNARDO DA SILVA

Membro da CPL

G~f,k~508SlUd &, J1v»~&
, GABRIE~OARES DE OLIVEIRA NETO~

Secretário Municipal de Agricultura
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