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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAIi ]IS?° 00010/2016

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos
relativos a licitação acima indicada, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA,
PARA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REíSIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADAS AOS PACIENTES CARENTES DO
MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB, QUANDO EM ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.

Foi dada a devida publicidade ao certame, c-ra observância a legislação pertinente, utilizando-
se do seguinte meio de divulgação:
SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO - http://WWW.RIACHAO.PB.GOV.BR - 02/02/2016;
INFORME MUNICIPAL - 02/02/2016;
QUADRO DE DIVULGAÇÃO DO ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME - 02/02/2016;
JORNAL A UNIÃO - 03/02/2016;
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - 03/02/2016;
PORTAL DO GESTOR - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB - 04/02/2016.

Licitante cadastrado neste processo:
BENEDITO VITAL DE SOUZA.

ÀS 10:00 horas do dia 17/02/2016, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de .Apoio, designada pela
Portaria no 0002/2016 de 04/01/2016, composta pelos servidores:
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA - Pregoeirc;
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA - Membro da equipo da apoio;
RENÊ DA COSTA JEREZ - Membro da equipe de apoio■
JOSÉ UBERLANDO LIMA DA SILVA - Membro da equipe de apcio.

Iniciai"ente, conforme as disposições contidas no instruraento convocatório, o Pregoeiro abriu
a sessão publica e efetuou o credenciamento dc interes.sado.

Licitante qualificado a participar desta reunião:
BENEDITO VITAL DE SOUZA - Representante: BENEDITO VITAL DE SOUZA, Brasileiro, Casado,
Comerciante, residente e domiciliado na .Av Capitão José Pes.noa, 1085 - Casa - Jaguaribe - João
Pessoa - P3, CPF n^ 727 .921. 167-49, Carteira de identidade ri"' r.55.003 SSP/PB.

Em seguida foram identificados os envelopes contendo a propcsta e os docwrer.tos de habilitação
do licitante devidamenoe qualificado, abrir.do-se s envslope Proposua de Preços o qual teve
seus conteúdos rubricados pelos presentes. Analisada a proposta, passou a informar:

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

Procedeu-se o registro de preços apresentados, a divulgação da classificação da proposta a a
convocação do licitante, de acordo con. os critérios :'.efir.ido.t no instrumento convocatório,
para a apresentação dos lances.

Postericrmente deu-se continuidade a fase em que ror;: u efetuados a devidamente registrados no
correspondente Histórico da Ata, os respectivos i.inccs vorcais.

Após a coriclusão o divulgaç.ão do resultado desta etapa foi aberto o envelope contendo a
docu-mentação de habilitação apenas do licitar-te vencedor, o qual teve seu conteúdo devidamente
rubricado. .Analisados os elementos o Pregoeiro passou a informar:

Licitante vencedor e respectivo valor totai da contratação:
BENEDITO VITAL DE SOUZA - Valer: R$ 16.560,00.

Os valores unitários, ccustantes da proposta e lances apresentados, bem como o resultado do
certame com a devida classificação, estão doiuonutrados no respectivo Mapa de Apuração, que
fica fazendo parte integrante desta Ata, independente de transcrição.

Houve negociação do jr.rsgoeiro com. os licitaní;es, com vista à obtenção
da melhor oferta.
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