
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA 001 - TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2015

Ata dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encarregada de atuar nos procedimentos
relativos à licitação acima indicada, que objetiva: CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA SERVIÇOS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAçÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB.

Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação pertinente, utilizando-
se do seguinte meio de divulgação:
Diário Oficial da União - 22/04/2015;
Diário Oficial do Estado - 18/04/2015;
INFORME MUNICIPAL - 17/04/2015;
Jornal A União - 18/04/2015;
PORTAL DO GESTOR - TCE/PB - 20/04/2015;
Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 17/04/2015;
SITE DA FAMUP - 17/04/2015.

Licitantes cadastrados neste processo:
MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA - ME;
RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-EPP.

Às 08:00 horas do dia 08/05/2015, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela
Portaria nO 0001/2015 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, o Presidente abriu
a sessão pública e efetuou o credenciamento dos interessados.

Licitante qualificado a participar desta reunião:
MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA - ME - Envelope sem representante: participação válida.

Em seguida foram identificados os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação
do licitante devidamente qualificado, abrindo-se o envelope Documentação o qual teve seus
conteúdos rubricados pelos presentes. Conferidos os elementos apresentados, passou a informar:

O LICITANTE FOI CONSIDERADO HABILITADO.

Após a divulgação do resultado da fase habilitação, observado o registro de desistência
expressa do licitante de apresentar qualquer interposição de recurso, foi aberto o envelope
contendo a proposta de preços do proponente habilitado, o qual teve seu conteúdo devidamente
rubricado. Analisada a proposta o Presidente passou a informar:

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

Considerado o valor ofertado pelo proponente, devidamente registrado no correspondente
Histórico da Ata, 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:
MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA - ME - Valor: R$ 299.914,90.

Os valores globais constantes da proposta apresentada, bem como o resultado do certame com a
devida classificação, estão demonstrados no respectivo Mapa de Apuração, que fica fazendo
parte integrante desta Ata, independente de transcrição.

Facultada a palavra: nenhuma observação foi feita.



Considerações da Presidente da CPL: A Presidente agradeceu a presença dos membros da CPL e
passou os seguintes informes: Que o processo ocorreu dentro da normalidade e legalidade; Que
foi dada a tolerância de 15 minutos conforme o instrumento convocatório; Que foi apenas
protocolado envelopes da empresa participante no Certame e não teve credenciamento de
representante; que após constatado que o mesmo estava habilitado e também apresentou termo de
renuncia, foi aberto o envelope de Proposta de Preços logo em seguida; Que o resultado será
logo encaminhado para a devida publicação; Que o processo transcorrerá os prazos legais
previstos; Por fim mais uma vez agradeceu a presença dos membros da equipe da CPL.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e achada conforme,
vai devidamente assinada. Riachão/PB, 08 de maio de 2015.

~~( /lbd"TiI{'}o ~~lÇk. .S\iA
JOSÉ UBERLANDO LIMA DA SILVA



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

HISTÓRICO DA ATA 001 - TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2015

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 EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA SERVIÇOS
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB.

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:

- MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA - ME.
rtem(s): 1.
Valor: R$ 299.914,90

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

- Não há registro.

JOSÉ UBERLANDO


