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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00026/2017

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos
relativos à licitação acima indicada, que objetiva:
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE
RIACHÃO/PB.

Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação pertinente, utilizando-
se do seguinte meio de divulgação:
INFORME MUNICIPAL - 31/03/2017;
QUADRO DE DIVULGAÇÃO DO ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME - 31/03/2017;
SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO - http://WWW.RIACHAO.PB.GOV.BR - 31/03/2017;
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - 01/04/2017;
JORNAL A UNIÃO - 01/04/2017;
PORTAL DO GESTOR - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB - 03/04/2017;

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - 04/04/2017.

Licitante cadastrado neste processo:
EVERALDO JACINTO DA CUNHA - CPF: 112.403.978-36.

Às 08:00 horas do dia 20/04/2017, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela
Portaria n° 0015/2017-GP de 02/01/2017, composta pelos servidores:
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA - Pregoeiro;
KALINE SILVA SANTOS - Membro da equipe de apoio;

RENÉ DA COSTA JEREZ - 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.

Licitante qualificado a participar desta reunião:
EVERALDO JACINTO DA CUNHA - Representante: EVERALDO JACINTO DA CUNHA, Brasileiro, Casado,

Motorista, residente e domiciliado na Rua Tenente Raimundo Cosmo, S/N - Casa - Centro -
Riachão" - PB, CPF n° 112.403.978-36, Carteira de Identidade n° 020.197.551 SSP/SP.

Em seguida foram identificados os envelopes conte.ndo a proposta e os documentos de habilitação
do licitante devidamente qualificado, abrindo-se o envelope Proposta de Preços o qual teve seu
conteúdo rubricado pelo presente. Analisada a proposta, passou a informar:

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

Procedeu-se o registro de preços apresentados, 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. Nesse momento o licitante informou que não ofertará lance,
tendo em vista que o preço ofertado está no limite praticado pelo mercado.

Após a conclusão e divulgação do resultado desta etapa foi aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação apenas do licitante vencedor, o qual teve seu conteúdo devidamente
rubricado. Analisados os elementos o Pregoeiro passou a informar:

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

Considerado o valor apresentado pelo licitante, as observações apontadas durante o processo e
os critérios definidos r.o instrumento convocatório, ao final da sessão., produziu-se o seguinte
resultado:

Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação:

EVERALDO JACINTO DA CUNHA - Valor: R$ 12.015,00.










