
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA 001 - CHAMAMENTO PÚBLICO N° 00001/2015.

Ata dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encarregados de atuar nos
procedimentos relativos à licitação 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 nO. 38/2009, alterada através da Resolução nO 25 de 04 de julho de 2012 e
suas alterações do Ministério da Educação, para o período compreendido entre Maio a
Dezembro de 2015.

Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a Legislação pertinente,
utilizando-se do seguinte meio de divulgação: Diário Oficial da União - 31/03/2015;
Diário Oficial do Estado - 27/03/2015; Informe Municipal - 26/03/2015; Jornal A União
- 27/03/2015; Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 26/03/2015; Site
Oficial do Município de Riachão: 26/03/2015; Site Oficial da FAMUP: 26/03/2015;
Tribunal de Contas do Estado - TCE/PB - 27/03/2015.

Licitantes cadastrados neste processo:
ALBERTO CUNHA RIBEIRO;
ERIVALDO DE SOUZA ARAUJO;
IRANILDO TOMAZ DE AQUINO;
JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES;
MARIA JOSÉLIA BATISTA DA SILVA.

Às 08:00 horas do dia 04/05/2015, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação,
designada pela Portaria n ? 001/2015-GP de 02/01/2015, composta pelos servidores:
Lindalva Cavalcante da Silva - Presidente; José Uberlando Lima da Silva - Membro;
Francisco Bernardo da Silva - Membro. Inicialmente, conforme as disposições contidas
no instrumento convocatório, a Presidente abriu a sessão pública e recebeu os
envelopes de documentação e envelopes com Projetos de Vendas de Gêneros Alimentícios
da Agricultura Familiar, destinada a alimentação escolar, dentro do PNAE - Programa
Nacional de Alimentação Escolar, com suas respectivas Propostas de Preços.

Licitantes qualificados a participar desta reunião:
ALBERTO CUNHA RIBEIRO;
ERIVALDO DE SOUZA ARAUJO;
IRANILDO TOMAZ DE AQUINO;
JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES;
MARIA JOSÉLIA BATISTA DA SILVA.

Em seguida foram identificados os envelopes contendo os documentos de habilitação dos
licitantes devidamente qualificados bem como os envelopes de Projetos de Vendas com
suas propostas de preços, abrindo-se os envelopes Documentação os quais tiveram seus
conteúdos rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. Foi
franqueada a documentação para análise e rubrica dos licitantes presentes, tendo sido
abdicado da rubrica por todos os licitantes presentes. Conferidos os elementos
apresentados, passou a informar: Todos os licitantes foram considerados habilitados.
Após a divulgação do resultado da fase habilitação, os licitantes apresentaram
declaração abdicando de qualquer interposição de recurso (Termo de Renúncia) e ao
respectivo prazo com relação ao julgamento da documentação e foram abertos os
envelopes contendo as propostas de preços dos Pzoj etos de Vendas dos proponentes
habilitados, os quais tiveram seus conteúdos devidamente rubricados pelos membros da
Comissão Permanente de Licitação. Foram franqueadas as propostas para análise e
rubrica dos licitantes presentes, tendo sido abdicado da rubrica por todos os
licitantes presentes. Analisadas as propostas a Presidente passou a informar: Todos
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os licitantes apresentaram propostas,
exigências do instrumento convocatório.
proponente, devidamente registrados no
apontadas durante o processo e os critérios definidos
final da sessão, produziu-se o seguinte resultado:

Licitantes vencedores e respectivo valor total da contratação:
ALBERTO CUNHA RIBEIRO - VALOR: R$ 14.000,00;
ERIVALDO DE SOUZA ARAUJO - VALOR: R$ 14.625,00;
JOSE FRANCISCO DAS NEVES - VALOR: R$ 3.030,00;
MARIA JOSÉLIA BATISTA DA SILVA - VALOR: R$ 12.600,00;
IRANILDO TOMAZ DE AQUINO - VALOR: R$ 14.625,00.

VALOR TOTAL DA PRESENTE LICITAÇÃO: R$ 58.880,00.

Os valores unitários constante da proposta apresentada, bem corno o resultado do
certame com a devida classificação dos licitantes, estão demonstrados no respectivo
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 Licitação. 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 reunlao. Nada mais havendo a constar,
lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente
assinada.

Riachão - PB, 04 de Maio de 2015.

LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA
Presidente da CPL

Membro da CPL

Membro da CPL

GABRIEL SOARES DE OLIVEIRA NETO
Secretário Municipal de Agricultura
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ALBERTO CUNHA RIBEIRO

I JOSE FRANCISCO DAS NE~ES
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