
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA COl. - CONVITE N° 00001/2015

Ata dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encarregada de atuar nos procedimentos
relé.tivos à licitação acima indicada, que objet.iva: CON'rRl>.TAçÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA PAl~A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: VISANDO LOCAç..~O, MON'l'.ll,GEM,DESMONTAGEH E REMOC~.O DA ESTRUTti'RA FÍSICA
P.lIJ<.A A REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DE FIM DE ANO DO MUNICíPIO DE RIACAAO;"PB - 20:i.5/2016.

Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação pertinen~8, utilizando-
se do seguinte meio de divulgação:
SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL - 09/12/2015;
QUADRO DE DIVULGAÇÃO DO ÓRGÃO REALIZADOR DO CER'rAl.'YlE- 09/12/2015;
INFORME MUNICIPAL - 09/12/2015;
PORTAL DO G~STOR - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCEíPB - 10/12/2015.

Licit~ntcs cadastrados neste processo:
ALEXANDK~ Ll-~URENTINODA SILVA - ME;
ARTHUR A1~RADE LIMA - EPP;
CICERO ~~TONIO AGRA MEDEIROS 99678764415;
EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME;
EDVANIA RUFINO DUI\RTE - 11E.

Às 08:00 horas do dia 18/12/2015, reuniu-se c. Comissã.o Pe:::-nlanentede Lj,cit&çó':o,
Portaria nO 0001/2015 de 02/01/2015, composta pelos servicores:
LI1''D.''.;.LVil.CAV~.LCA."'TEDA SILVA - P:cesiden·t",;
JOsÉ U'.?ERj:ANDOLIMA DA SILVA -,!:<lembro;
FR-lU'iCISCOBERNAHDO DJl. SILVA - MerrJ:>:!::o,

Inicialmente I conforme as d.í.spo s i.c oe r. c o.rt.Ld a s ~.1C i_~~2 ...-_..:0~.lep-;:o C:(::-!'P!·oc;2 .:cé:,~·i,-::-__o Prf':~:::~dt:;-·i~i.:e a:J.t".Lu
a sess~c pfiblica e efetuou o credencia~l~nto das inte~e~sados.

Licitantes qualificados a participar óssea reuni!o:
CrCERO ANTONIO AGRJ\.MEDEIROS 9967,1,76441':", - Re.pr""hmL".r.t:.;õ':CíCERO /\,X'TOH:L0 A::;Bl'.l&:Dr;;:F:O,;,;
EDUARDO n,P,... SILv~A BARBOSA - ME - H_2pI'8SE-~!1~;ante::~~L:\);'U~GO~:~.:'_SIL"\7J1 .. ~r~sA.l1..80S~;'i
EDVANIA HUFINO DUARTE - ME - Repl'.:'es,~;::-,an.:,,,,: EDV~\NIA RU:!'I:,r;.:·,JUl,RTl!;.

Em seguida f o.ram Lderrt Lf í.cz.dos O~3 envelopes c or.t..endo as pr opos ta s e. os document.oo de
hab i.La t aç ão dos lj,cii::antesdevidament:e qualificados, ab;:'J,r,clo-se os envelopes Doc urnen cac ão os
quais tiveram seus conteúdos rub:cicêcJos pelos pr e s e.i ce s . Cor-f e r i.do s os e Leme n t.o s a pr-e s e.tt adc s ,
paSS01.l é, informar: Todos os lici.tantes fo~:-2tt."n conBid.€.:_·&dc.~~ h-::..b.ili tados.

Após a divulgação do resultado da fase habilitação, observado o prazo recursal ou resis~r~da a
de s.í.st õnc.í a expressa dos licitantes de apr e serrt.ar ein qua Lque.r Lnt.e r po s í.ç ão de recurso, f o ram

abertos os envelopes contendo as propostas de preços dos proponentes habilitados, os qcais
tiveram seus conteddos devidamente rubricados. Analisadas bS propostas o Presidente passou a
Lnf crrnaz: 1I,lodos 03 licit:.an'l:e,s apreSêi'ltdra..rn pxopo st.as I 120 2.~pccto f'ormaL f e:'!\ Ç!o:r<::;:,r:.:~.ncJ..acom as:
axig':?;uc:.as :ic in:.:~t=·I..l!llen·t.:.o oorrvc.oa t.óz Lo .

Ccu si.deraco s os va Lor es ofertados ;'Jor c:/;; ~roponente, dev í.dameut.e registrados no
correspondente Histórico da Ata as observ~~6es apontadas durante o processo e os critérios
definidos no instrumento convoc~tório, ao final da sessão, produziu-se o seguinte resultada:

Liei tz.nte vaIv:::-s,ao:c e respectivo vale:;:' ·ccd:.al d:J!. COt~:tz'ata~;ão;
EDUAl"{J~O DA SILVJl. BARBOSA - l>i!<:'.;-- 'Va10x': R$ 21.. ~W:2 100.

Os valores unitários constantes das propostas apresentadas, bem como o resultado da certame
com a devida classificação dos licitantes, estão demonstrados no res~ectivo Mapa C2 Apuração,
que fica fazendo parte integrante desta Ata, independente as transcrição.

Facultada a palavr~: nenhuma obssrvaçâo foi feita.



CONSIDERAÇÕES DA PRESIDENTE DA CPL: A presidente da CPL agradeceu a presença dos licitantes e
dos membros de sua equipe e passou os seguintes informes: Que o processo ocorreu dentro da
normalidade e legalidade; Que foi dada a tolerância de 15(quinze) minutos conforme o item 11.1
do edital; Que não ocorreu nenhum fato que desabonasse o certame; que o processo será
encaminhado para Homologação por parte cL'l 3.u:co:'::::.d'"ldesuperior e que tão logo isso ocorra fica
desde já o licitante vencedor do certame convocado para assinatura do respectivo contrato.
Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e achada conforme,
vai devidamente assinada. Riachão/PB, 18 de dezembro de 2015.

J,a9' {I~ ~ th s,:La,
JOSÉ UBERLANDO LIMA DA SILVA

EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

HISTÓRICO DA ATA 001 - CONVITE N° 00001/2015

Histórico da Ata dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encarregados de atuar nos
procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: VISANDO LOCAÇÃO, MONTAGEM,
DESMONTAGEM E REMOÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DE FIM DE ANO DO
MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB - 2015/2016.

1.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

Considerados os valores apresentados por cada licitante, as observações apontadas durante o
processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final desta sessão,
produziu-se o seguinte resultado:

- EDUARDO DA
Item(s): 1
Valor: R$ 21.302,00

SILVA BARBOSA
2 3 4 - 5

ME.
6.

2.0 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME e EPP - FASE PROPOSTA

- Não há registro.

DUARTr- ME


