
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00016/2014

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos
procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva: AQUISIÇÃO
DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICíPIO DE
RIACHÃO/PB, NO PERÍODO DA SEMANA SANTA DE 2014.

Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação
pertinente, utilizando-se do seguinte meio de divulgação:
INFORME MUNICIPAL - 19/03/2014;
QUADRO DE DIVULGAÇÃO DO ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME - 19/03/2014;
SITE OFICIAL DA FAMUP/PB - 19/03/2014;
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - 20/03/2014;
JORNAL A UNIÃO - 20/03/2014;
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB - 20/03/2014.

Licitantes cadastrados neste processo:
HUMBERTO LIMA DA SILVA-ME;
MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES - ME;
PAULO PONTES DA SILVA - EPP.

Às 10:30 horas do dia 03/04/2014, reuniu-se o
designada pela Portaria n ? 0002/2014 de
servidores:
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA - Pregoeiro;
JOSILENE DA COSTA SANTOS - Membro da equipe de apoio;
REJANE BORGES FONSÊCA SILVA - Membro da equipe de apoio;
JOSÉ UBERLANDO LIMA DA SILVA - Membro da equipe de apoio.

Pregoeiro e Equipe de Apoio,
02/01/2014, composta pelos

Inicialmente, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório, o
Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento dos interessados.

Licitante qualificado a participar desta reunião:
HUMBERTO LIMA DA SILVA-ME - Representante: HUMBERTO LIMA DA SILVA.

Em seguida foram identificados os envelopes contendo a proposta e os
documentos de habilitação do licitante devidamente qualificado, abrindo-se o
envelope Proposta de Preço os quais tiveram seus conteúdos rubricados pelos
presentes. Analisadas as propostas, passou a informar:

O licitante apresentou proposta, no aspecto formal, em consonância com as
exigências do instrumento convocatório.

Procedeu-se o registro de preço apresentado, a divulgação da classificação da
proposta e a convocação do licitante, de acordo com os critérios definidos no
instrumento convocatório, para a apresentação dos lances.
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Considerados os valores apresentados pelo licitante, as observações apontadas
durante o processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao
final da sessão, produziu-se o seguinte resultado:

Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação:
HUMBERTO LIMA DA SILVA-ME - Valor: R$ 12.600,00.

Os valores unitários, constantes da proposta e lances
o resultado do certame com a devida classificação,
respectivo Mapa de Apuração, que fica fazendo parte
independente de transcrição.

apresentados, bem como
estão demonstrados no
integrante desta Ata,

Houve negociação do Pregoeiro com o licitante, com vista à obtenção da melhor
oferta.

Facultada a palavra: nenhuma observação foi feita.

Considerações do Pregoeiro: O Pregoeiro agradeceu a presença do licitante e
dos membros da equipe de apoio e passou os seguintes informes: Que o processo
ocorreu dentro da normalidade e legalidade; Que o processo será logo
adjudicado e encaminhado para adjudicação por parte da autoridade superior;
Que fica desde já convocado o licitante vencedor para assinatura do
respectivo contrato tão logo ocorra a homologação; Mais uma vez agradeceu a
presença dos presentes e deu por encerrada a reunião.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e
~chada conforme, vai devidamente assinada. Riachão/PB, 03 de abril de 2014.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

HISTÓRICO DA ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00016/2014

Histórico da Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados
de atuar nos procedimentos relativos à licitação acima indicada, que
objetiva:

AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO
DE RIACHÃO/PB, NO PERÍODO DA SEMANA SANTA DE 2014.

1.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

Registrados os valores ofertados por cada proponente, e consideradas
inicialmente as observações apontadas e os critérios definidos no respectivo
instrumento convocatório, produziu-se o seguinte quadro:

- HUMBERTO LIMA DA SILVA-ME.
Item(s): 1; Valor: R$ 13.300,00.

2.0 - DA FASE DE LANCES VERBAIS

DA SILVA-ME 9,30
DA SILVA-ME 9,10

3 • O - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME e EPP

- Não há registro.

4.0 - DA FASE DE NEGOCIAÇÃO

4.1 - Valor:

HUMBERTO LIMA DA SILVA-ME.
Item 1: 9,00.

4.2 - Quantidade:
- Não há registro.

5 • O - DO RESULTADO FINAL

Considerados os valores apresentados por cada
apontadas durante o processo e os critérios
convocatório, ao final desta sessão, produziu-se o

licitante, às observações
definidos no instrumento
seguinte resultado:

Licitante vencedor, item correspondente e
contratação:

~

respectivo valor total da
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- HUMBERTO LIMA DA SILVA-ME.
Itern(s): l.
Valor: R$ 12.600,00.

---------- - -------~-----~--------~-------


