
ESTJ~),DO DF... PIü~ ...ÍBA
PREFEI'l'UIZfb. J.v1CTNICIr~p-.L DE RI.?:..CK~O
COt4ISSÃO ESPECI1~I.~ D1~

/-I~ta dos traba.lhos cio e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos
ê:,ciILa indicada I que obj etiva: AQU'ISIÇÃO DE GÊ}:~'EROS l..\LIIYIENTÍCIOS,.rc La+í.vo s à

DESTIN}U)OS I~ ~:.:,r1:EtIDEF. }\S :'IF':CESSIDADES DA SECHETF...FC[}'::. DE
l'1ili~ICÍPIO DE

E

Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação pertinente, utilizando-
se do seguinte meio de divulgação:
SITE OFICI~~~I.IDO :MUNICÍPIO - HTTP://V.Jl!'~T;J'.RIACF.J'.1.t.O.PB.GOVtiBR - 13/01/2016;
Il:~FORb'IE~·füNICIPAL - 13/01/2016;
QUADRO DE DO ÓRGÃO P~ALIZl-lDOR DO CERTAlvfE - 13íOl/2016;
J"OR1\lAL :A~ UJ:-1IP._O - 1 L~!O1 /2 O16 ;
DIjL~TO 01'ICI.L3~L DO ES1r.l"õ.J)o - 14/01/2016,:
POH.I'l\.L DO GESTOR - 1:~RIBUN·F•.L DE CO:NTJ.':,.S DO ESTp.DO - TCE!PB - 1;.1/01/2016.

Licitantes cadastrados neste processo~
COALY CO}yJERCI.Ã.L DE ?iliIJyIE1-::STOS LTDI~;
Z'VA REl\T2~,"Tp... C'JNF.G\ DE SOUZP;;. - l!lE;

::~1>JERTON OLI""VEIR~.o- DE SOUS1:.. - 1"L2':;

2'Hj:h~CI SCO 2\ PEIn~IRp•. Jc.TNIOF( -
IÇ;:OH. SFillR:;\I: G01.::rÇALVgS RIBEIRO DA SIL'VA -Y0::;

À.s :0 .ioz a s de dia 27/01/2016, reuniu--se o Pr,egoei.t:'o e Equipe
n~ O 02/2016 de 04/01/2016, composta pelos servido~es:

de: !.l,!?oio, designada pela

}'11~i<YS1\-~;'·l.Cú2:". ;::I:[.~·vl},,"LI1\1.H. - Pregoeiro;
},1i'!I~<::03 .:Z:~2>-;~<)l\i·:~OD1\:.SII ..;vA -- r.'leí"t•.bro da. equipe de apoio;
RI:~~G~ rai,. COSi];.;\.. JE::fUZ2;- }\1ernbro da equipe de apoio;

J:vie:m.b:co dB~ equipe .j~e apoio.

Inicialmente, conforme aQ disposições contidas no instrumento convocatório, o Pr2goeirc abriu
sessàc pública e efetuou o credenciamento dos interessados.

Lj.cit2nte qualificado a participar dest reuni.ão:
Re p.r e s en t.anc.e : Lü'IZJ~CIO 1iARTI1\7S POR':CET~J.J 3ra~.; ileiro!

H.ua C3.~:d~tão J~02.0 c~o f3(:' 178:cesic.ien"C.e e d01!lici.1.iado :c.~a
PB,

3.'156,.267 SSP/PB.

f or am ide:t}~tif i.caàos envelopes contendo a~
qualificado, abrindo-se

propos'cas
o en.veJ.ope

e os documentos de
do licitaEte devidamente Proposta de Preços o

qual teve seus conteüdcs rubricados pelos 9resentes~ Analisada a proposta; passou a informar:

o licitante apresentou p~oposta, no &spec'co for!~al,
instrumento convocat6~io.

consonância com as ::10

Prüceaeu-se o registro de preços 2presentado~ a d.3 c Las s..if :1& proposta e a

para a ~pr23entaçãc dos lances. NeSSE Iilomento o licitante disse que não ofertd~ia
em v ,_~';'L,::;. C~'J.2 os pres?os es+.ào ITiUl.t.C ape}:~~.aclcst mas af irmou que negoCJ_éLL'la preços
com CJ ;:)L·~:.": :~;Cf:~_YO ~

s do licita~tE vencedor, o qual teve seu conteúdo
~ubricado. Arlal~sados os elemen~os o ~rsgoeiro paSS011 a informar:

C{;' ..L (':;',,:,,:;,~~'.C.i.t.,)
~_="_~'·= __ '_.·~~'_~="~,'._~~".·~.c_""""""~'



Considerados os valores apresentados pelo lici,tante, às observaç6es apontadas durante o
processo e os c~:jtérios definidos no inS~~Ufitelltc convocat6rio, ao final da sessào, produziu-se
o seguinte resultado:

Licitante vencedor e respectivo valor tot~ ':.ratação:

.2
Os valores unitários, constantes da prop~6ta Q Lances
certame com a devida classi.ficação, e s t.à o de,mons-trados
fica fazendo parte integrante desta Atar independente de

apresentados, bem como
no respectivo IV1apade
t.r-an s o r iç ào ,

o resultado do
-,-~puração I' que

o envelope contendo a documentação do respectivo licitante não classificado dentre as melhores
propostas, ainda lacradcj ser§ devolvido ao seu representante.

Facultada a palavra: nenhuma observação foi feita.

Considerações do Pregoeiro: O PR.EGOEIH.O AGR...1\.DECEUXl PHESEFiÇA DOS }:,:IE1\.:1BROS DE SUA EQU"IPE DE

STJPE}~IOR; ISSO OCO[..zl1AFICA DESDE JÁ

Nada mais havendo a oonstar, lavrou-se a presente Ata, que depois de Lida e achada conforme,
vai devidamente ass i.n ade . RI1~CHAO/PE, 27:82 '=;·~~N:2~.RCDE 2016 ..



COMISSAO f~t;;PEC:IJ~I.:DE

o

Histórico da Ata dos trabalhos elo Pregoeiro e Equipe de Apoio f encarregados de atuar nos
procedimentos relativos à licitaçãc acima indi8ada, que objetiva:

GÊNEROS 2j.l.LIf.-llil'>!TÍC:COSI DEST:INA.DOS b\. ATEN':DER ),\8 NECESSIDl-illES DA SECRETARIA DE
E PLF.-N"EJ]l.l;j1Er~TODO :~"lUl,;rICÍPIO D~

Registrados
obser'llações
produziu-se: u

oferta dos por c&ia proponente, e conSlaeraaas inicialmente as
definidos no respectivo ~nstrumento convocatório,Bpo~cadc5 e os crit&~ios

~;;eg':,_lrlLe quadz o :

- FP.j\J~lCISCO A~
Item(s): 1 - 2 - 5 - 6 -- 9 11 _. 12 -- 13 - 14 -- 15 - :6 - 17 _. 1[1 .-

20 - 21 _.22 - 21 - 2~ - 25 - ~6 - 27 - 26 - 29 - 30; Valor: R$ 19.384,{C.



- Não há regis~ro.

4,1 - Valor:
",.,~-.._,.,..o =:~ ,--",-,C7'"~- U .i.'~..K..\,) k-Z

i' ,.

I
Itern. ,-,-.,-~w,...kL.,..~':'c.", O/52 .. 10:

It.9Jfn 15: 3 f 45. I'l:(er.,~. 16: 5 r 85. IJcem
2 O~ ]C-tera 21: 3! 33" I ·t:ez~l ~:2: 1 f 9 O ..17: ,21

J: t.errJ. ;27 : 1.,80 ..
r-, ~;_:;_.;'-\

«~, -..,,' "

4.2 - Quantidade:
- Não hã registr~.

Considerados os v~lores apres2~~ados
processo definidos

por oada licitante, as observações apontadas durante o
no instrumento convocatório, ao final desta sessão,

produzil~-se 8 s?g~inte resultado:

Licitante ~eno2cor, item correspondente e respactivo valor total da contratação:

21 2

Jna;' U~~l~sk "~JL_.
JOSE UBERLANDO [.LLMA Dl\ SILVA

PRO CCP.l:l) OR


