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(fEST~~)O DA PARAIBA

PREFEITURA ~~ill~ICIPALDE RIACHÃO
COMI PER~1~!ENTE DE LICITAÇÃO

ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL 00009/2014

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de
atuar nos pro os relativos à licitaç~o acima indicada, que
obj etiva: Aq"Uisição de h.ortifrutigranjeiros para atender as
necessidades da Secretaria de Educação e Cultura f Secretaria de
Ação Socia]. e Sec:1cetaria CloS lí.dministração e Planejamento do
Municipio de Riachão/PB.

Foi dada a
legislaç~o

devida
pertinente,

icidade ao certame,
i1izando-se do

em observância
seguinte meio

a
de

divulgaç~o:
INFORME MUNICIPAL - 13/02/2014;
QUADRO DE O DO REALIZADOR DO CERTAME - 13/02/2014;
SITE OFICIAL DA FAMUP/PE - 13/02/2014.
DIÁRIO OFICIAL DA UN - 14/02/2014;
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - 14/02/2014;
JORNAL A UNIÃO - 14/02/2014;

Licitantes cadastrados neste Drooesso:
JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SI~
JOÃO PAULO L~RAÚJO DOS SANTOS
JOst ANTONIO CUNHA PEREIRA
PAULO I--iNTONIOFERREIR1\

As 10:00 horas do a 06/03/2014, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe
de Apoio, designada pela Portaria n ? 0002/2014 de 02/01/2014,
composta pelos servidores:
MARYSÁVIO DA SILVA IJH1A -
JOSILENE DA COSTA SANTOS - Membro da equipe de apolo;
RE,J]\NEBORGES FONSÊC;; S..I,V1\·· ro da equipe de apoio;
.rosr: UBERLANDO LH1? DA ,SILVF.- l'lembroda equipe de apoio.

Inicialmente,
convocatório,
credenciamento

conforme as sposições contidas no
a sess ã o pública

instrumento
e efetuou o

Licitantes qualificados a
JOSÉ ANTONIO CUNH1\ PEREIRI~

rticlpar desta reuniâo:
resentante: JOSÉ ANTONIO CUNHA

PERE IR]";
PAULO ANTONIO FEREEIRF, ..- reserrt ant.e : PAULO ANTÔNIO FERREIRA.
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Em seguida foram identificados os
e os documentos de ilita
qualificados, abrindo-se os enve~
tiveram seus conte6dos rubrlcados
propostas, passou a informar"

envelopes contendo as ~jlstas
dos licitantes devidamente

s Proposta de preço~i,~ais
pelos presentes. Ana~_cs as

Todos os licitantes apresentaram propostas, no aspecto formal, em
consonância com as exigências do instrumento convocatório.

Procedeu-se o
classificação
acordo com os

registro de preços apresentados,
das propostas e a convocação dos
cri ClOS definidos no instrumento

a divulgação
licitantes,

da
de

convocatório,
para a apresentação dos lances.

Posteriormente deu-se conti dade a fase em que foram efetuados
e devidamente registrados no correspondente Histórico da Ata, os
respectivos lances verbais.

Após a conclusão e vu l c do resultado desta etapa foram
abertos os enve opes contendo a documentação de habilitação
apenas dos licitantes vencedores, os quais tiveram seus conte6dos
devidamente rubricados. Analisados os elementos o Pregoeiro
passou a informar: Todos os licitantes melhores colocados na fase
de lances verbais foram

Considerados
observaçóes apontadas durante
no instrumento convocatório,
seguinte resultado:

o processo e
ao final da

pelo licitante, às
os critérios definidos
ses são r produziu-se o

os v a l ore s apresentados

Licitantes vencedores e respectivo va~or total da contratação:
JOSÉ ANTONIO CUNHA PERE R2\ - Valor: R$ 37.937 r 25;
PAULO ANTONIO FERREIRA - VaIo r : R$ 39.755,25.

Os v a Lo r e s cons t...antes das propostas
do certame com

demonstrados no
pa rt e integrante

e lances
a devida

respectivo
desta Ata,

apresentados, bem como c resultado
classificação aos licitantes, estão
Mapa de Apu ra ç ào , que fica fazendo
independente de transcrição.

O envelope contendo a docurnentação do respectivo
classificado dentre as meIhores propostas, ainda

lici tante não
lacrado f será

devo do ao seu representante.

Facultada a pa~avra: ne servação foi feita.
Consideraçóes do P lro: C Pregoeiro agradeceu a presença dos
licitantes bem como dos membros da equipe de apoio, e passou os
seguintes informes: o processo ocorreu dentro da normalidade
e legalidade; Que o mesmo se logo adjudicado e encaminhado para
homologação por Darte da au~or]aade superior; Que tão logo isso
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de lida e a

s os licitantes para assi9~as

_ w,,,~se a presente, Ata, qu.~e.... ..pois
al aamente aSSlnaaa. ~

ocorra ficam
dos respectivos

s já convc
contratos~

Nada mais havendo a constar(

I:

J~ '/~:t. dLW,p.l9 ,(.~-"""'\ _bY);u\ ~~VCl
JOSE UBERLANDO LIMA DA SILVA
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HISTÓRICO DA ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2014

Histórico da Ata dos
encarregados de atuar

trabalhos do Pregoeiro e Equipe
nos procedimentos relativos à

de Apoio,
licitação

acima indicada, que obje iva:

Aquisição de hortifrutigranjeiros para atender
Secretaria de Educação e Cultura r Secretaria
Secretaria de Administração e Planejamento
Riachão/PB.

as necessidades da
de Ação Social e
do Município de

1.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

Registrados os valores ofertados por cada proponente, e
as observações apontadas e os critérios

instrumento convocatório, produziu-se o
consideradas inicialmente
definidos no respectivo
seguinte quadro:

- JOSÉ ANTONIO CUNHA PEREIRA.
Lote(s): 1 - 3; Valor: R$ 40.900,50.
- PAULO ANTONIO FERRE IRA
Lote(s): 2 - 4; Valor: R$ 42.861,60.
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- Não registro.

4.0 - DA FASE DE

4.1 - Valor:
- Não há registro.

5.0 - DO RESULTADO FINAL

Considerados os valores apresentados por cada licitante, as
observaç6es apontadas durante o processo e os critérios definidos
no instrumen~o convoca~6rio, ao final desta sessão, produziu-se o
seguinte resultado:

Lici tante vencedor, lote correspondente e respectivo valor total
da contratação:

lote (s): 1 - 3.
Valor: R$ 37.937,25.
- PAULO LZ\NTONIOFERE<EIRIL
Lote (s): 2 --4.
Valor: R$ 39.755,25.

JOSILENE DA COSTA SANTOS

JQJR' Uhw1Lo~ ~ ~[(J\tCt
JOSÉ UBERLANDO LIMA DA SILVA


