
ESTADO DA PASAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÂO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2017
Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos
relativos à licitação acima indicada, que objetiva;
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
DE RIACHÃO/PB.

Foi dada a devida publicidade ao certeune, em observância a legislação pertinente, utilizando-
se do seguinte meio de divulgação:
INFORME MUNICIPAL - 01/02/2017;

QUADRO DE DIVULGAÇÃO DO ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME - 01/02/2017;
SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO - http://WWW.RIACHAO.PB.GOV.BR - 01/02/2017;
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - 02/02/2017;
JORNAL A UNIÃO - 02/02/2017;
PORTAL DO GESTOR - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB - 03/02/2017;
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - 03/02/2017.

Licitantes cadastrados neste processo:
M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - CNPJ: 21.062.777/0001-50;

RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 19.595.745/0001-79.

Às 16:00 horas do dia 16/02/2017, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela
Portaria no 0015/2017-GP de 02/01/2017, composta pelos servidores:
MARTSÁVIO DA SILVA LIMA - Pregoeiro;
KALINE SILVA SANTOS - Membro da equipe de apoio;

ODIRLANE DA SILVA LIMA - Membro da equipe de apoio;
UBIRATAN BATISTA DA SILVA - Assessor Técnico.

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

Licitantes qualificados a participar desta reunião:
M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - Envelope Sem representante: participação válida;
RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - Representante: RODRIGO FEITOSA DA SILVA, Brasileiro,
Solteiro, Empresário, residente e domiciliado na Rua Ambrosina S dos Santos, 463 - Apto 202
Macena II - Bessa - João Pessoa - PB, CPF no 051.046.044-54, Carteira de Identidade n°
300.812.322 SSP/PB.
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Em seguida foram identificados os envelopes contendo as propostas e os documentos de
habilitação dos licitantes devidamente qualificados, abrindo-se os envelopes Proposta de
Preços os quais tiveram seus conteúdos rubricados pelos presentes. Analisadas as propostas,
passou a informar:

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

Procedeu-se o registro de preços apresentados, a divulgação da classificação das propostas e a
convocação dos licitantes, de acordo com os critérios definidos no instrumento convocatório,
para a apresentação dos lances. O licitante credenciado disse que não ofertaria lance para
cobrir os valores ofertados pela concorrente.

Após a conclusão e divulgação do resultado desta etapa foram abertos os envelopes contendo a
documentação de habilitação apenas do licitante vencedor, o qual teve seus conteúdos
devidamente rubricados. Analisados os elementos o Pregoeiro passou a informar:

O licitante melhor colocado na fase de lances verbais foi habilitado.

Considerados os valores apresentados pelos l:^itantes, as observações apontadas durante o
processo e os critérios definidos no instruraenl/o convocatório, ao final da sessão, produziu-se
o seguinte resultado:












