
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00035/2018

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos
relativos à licitação acima indicada, que objetiva; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL - RIACHÃO/PB.

Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação pertinente, utilizando-
se do seguinte meio de divulgação:
INFORME MUNICIPAL - 18/06/2018;
QUADRO DE DIVULGAÇÃO DO ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME - 18/06/2018;
PORTAL DO GESTOR - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB - 19/06/2018;
JORNAL CORREIO DA PARAÍBA - 19/06/2018;
SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO - HTTP;//WWW.RIACHAO.PB.GOV.BR - 19/06/2018.

Licitantes cadastrados neste processo;
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.164.369/0001-04;
LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - CNPJ: 73.807.711/0001-46;

RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - CNPJ: 03.500.830/0001-76.

Às 08:00 horas do dia 29/06/2018, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela
Portaria n® 0002/2018-GP de 02/01/2018, composta pelos servidores;
MARYSÁVTO DA SILVA LIMA - Pregoeiro;
RENÉ DA COSTA JEREZ - Membro da equipe de apoio;
MARIA DO SOCORRO ANDRÉ DE SOUSA - Membro da equipe de apoio;

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;
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP - Representante; ADRIANA DE FRANÇA CAVALCANTE, CPF n"
000.898.614-26;

LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - Representante: GLAUBER BEZERRA DE SOUSA,
CPF n® 017.571.753-26;

RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - Representante; RICARDO GUERRA, CPF n° 251.266.364-72.

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.

Posteriormente deu-se continuidade a fase em que foram efetuados e devidamente registrados no
correspondente Histórico da Ata, os respectivos lances verbais.

Após a conclusão e divulgação do resultado desta etapa foram abertos os envelopes contendo a
documentação de habilitação apenas dos licitantes vencedores, os quais tiveram seus conteúdos
devidamente rubricados. Analisados os elementos o Pregoeiro passou a informar;

Todos os licitantes melhores colocados na fase de lances verbais foram hcÜ3Ílitados.

Considerados os valores apresentados pelos licitantes, as observações apontadas durante o
processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final da sessão, produziu-se
o seguinte resultado;












