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ESTADO DA PARAÍBA

PRESÍ:iTURA MUNICIPAL DE RXACHÃO
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2016

.-.■ca dos crabalhos do Prujoeiro e Equ:.pe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos
r.elacivos à licitação acir.i,-. indicada, q.:a objetiva:
CGNT.HATAÇ.ÃO OE EMP.^ESA OU PESSOA FÍSICA PARA PREST.AÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE T.RATORE.S
AG.-í.íCOLAS COK GRADE ARADOPA, VISA.N-DO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DO rUINICiPIO
DL RIACHÃ0,F3.

Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação
30 do seguinte meie de divulgação:
Site Oficial do Município - http://v7ww.riachao.pb.gov.br - 11/02/2016;
INFORME MUNICIPAL - 11/02/2016;
Quadro de Di-vTulgaçâo do Órgão Realizador do Certame - 11/02/2016;
Diário Oficial do Estado - 12/02/2016;
Jornal A União - 12/02/2016;
PORTAL DO G.ESTOR - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TOE/PB - 15/02/2016.

Licitantes Dadascrados neste processo:
BRUVC AATISTA DE FRANÇA;
s:.r- RI .NO MIGUEL DOS SANTOS;
SIMONE SOARES SANTOS TOSCANO.

pertinente, utilizando-

As 14:00 horas dc dia 24/02/2016, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe -.le .Apoio,
Portaria r.'"- 0002/2016 de 04 /01/2016, composta pelos servidores:
EAJIYS.ÁVIO DA SILVA LII4A - Pregoeiro;
'.•'-.RCO.'í .:.bn'ÔKIO DA SILVA. - Membro da equipe de apoio;

da costa. .'"EVuíZ - Membro da equipe de apoio;
..D.S". UEERLÍCIDO LIMA DA SILVA - Membro da equipe de apoio.

.■.ec.-Djnaon ps Ia

jA.c^új.tõ.vce, conrorma as disposições contidas nc instrumento convocatório, o Pregooivo rir
íStáo cáalroa e ef^atuou o ••credenciamento dos interessados.

.L. i-í ■•,;;alv. ; 1 cadcs a participar desta reunião:
jrvr..'C C.ATILTA DE FRANÇA - Representante: BRUNO BATISTA. DE FRAIJÇA., Iirasile ; •.toxr..' .
•Av •lú.-.r.mo, rosioonte e domiciliado na Rua Projetada, S/N - O J L r2 - Gon j. .Afc.-.- .- Cur.i-.s -•
Rta.chão - 73, n' 701. .AS6.554-23, Carteira de Identidade n° 4.030.372 SSP/PB ;
.OEVF.RING MIGUEL .LL.O S/iNTOS - Repr .-:sentante: SSVERINO MIGUEL DOS S.^UTOS, b.'-ÃS..leirc .
-vccônomo, res- .'.dente d iomtc.vliado no Sitio Seixos, S/N - Casa ~ Zona Kural - Riach.ão - PH, CL''
r.^ 992.574.754 00, Carterra de Identidade n° 1.811.866 SSP/PB;
.SILIONS 3O.AR.E.0 S.'v;-:T0S TOSCANO - Representante: SXMONE SOARES S.ANTOS TOSCANO, P.rasilr i.cv ,
Casad'i, ;-.uuònom.s, residente e domiciliado na Rua Juarez Guerra, 33 -- Casa - Ccr.trc
-Maijaiiguape - , CPF r!° 020.233.034-60, Carteira de Identidade n° 1.927 .494 2° Via SSDS/P3 .

Ei; sc-:.-;.:.cn . oiar. .vdeat .'.^c.Ados os envelopes contendo as prcposta? t os óncumentos v'e
.-.abi-; nic .lo.s . '.c Ltc.'t-,ep üG-.'.ttíamer.t£ qualificados, abrindo-se os envelopes Proposta vie
Prsçc-3 03 qjtis seus tonr.eúdcs rubricados pelos presentes. Ana.lisadas ns propostas,
ptsflo. r

'iodO;-; r.i: licicant-';.: apreserCiai^a.r. propostas, no aspecto formal, eir. consonância c.om ar.
.■".•i-.-èr.o...-r. i.no-.rum.nr.svo ccivvocutório.

-?.• nosdou-;.£• o rírgir i.r.;.' oc pruo-,-. - ar-.vesan•.c.cr-s, a divulçaç.no cia classi rlcaçào das propost..,'s e a
cc."./:io..ç i Oõs i.icit;'.;, _e.; . ü'.- acordo com os .critérios definidos no instrumento convocai.ir io,
para .a apresentação dos lances. Nesse r.om.ento os licitantes informaram que não dar.ra iaivce.®,
pois os v.reçcs já est.-.v,:!ir. r.c ir'mit.o do cq.ie & praticado no raerc.aão, mas faria vria naçociaçãrj
finr..." fi:K, e.siieja habrlitado.

Após a cor.c liirac e divulgdç.'í.o do resultado de.stci etapa foram abertos os envelopes tonteííqo
co.-,u:rier;„açi.-j .'.é La,;!! Itacãc -ipei-.a.s dos .liciuantes vencedores, os quais tiveram so\;s ccn.-.oád
devidaraoi.CO uaos - Ana..i.-i;-.aos ■'..s e.i emen-cc o Pregoeiro passou a ir.íormar:

Todos cr i.vt..'.rjorea o." loor.div.-.: ..a de lances miadcis








