
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÂO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00043/2018

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos
relativos à licitação acima indicada, que objetiva: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, OKM,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
RIACHÃO/PB.

Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação pertinente, utilizando-
se do seguinte meio de divulgação:
QUADRO DE DIVULGAÇÃO DO ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME - 11/09/2018;
INFORME MUNICIPAL - 11/09/2018;

JORNAL CORREIO DA PARAÍBA - 12/09/2018;
SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO - HTTP;//WWW.RIACHAO.PB,GOV.BR - 12/09/2018;
PORTAL DO GESTOR - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB - 12/09/2018.

Licitantes cadastrados neste processo:
CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 09.127.069/0001-55;

NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 04.770.238/0006-61.

Às 16:00 horas do dia 24/09/2018, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela
Portaria no 0002/2018-GP de 02/01/2018, composta pelos servidores:
MARYSÁVIO 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:
NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - Representante: CARLOS ANDRÉ COSME FRANÇA, CPF n"
983.551.554-91;

CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA - Representante: KATIA CILENE SAMPAIO, CPF n° 343.594.434-04.

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 devidsunente 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:

Facultada a palavra: nenhuma observação foi feita.

Considerações do Pregoeiro: O Pregoeiro agradeceu a presença dos Membros da Equipe de Apoio,
dos Licitantes presentes e do Assessor Técnico da Quality Services, Consultoria, Assessoria e
Serviços LTDA - ME, o Sr. Ubiratan Batista da Silva e passou os seguintes informes: Que foi
dada a tolerância dos quinze minutos em conformidade com o Instzrumento Convocatório; Que o
processo teve êunpla divulgação nos meios de Comunicações Oficiais; Que o Certame ocorreu
dentro da Normalidade e Legalidade; Que não ocorreu nenhum fato que desabonasse a realização
do Certame; Que o certame foi considecado Fracassado porque os Licitantes não atenderam o












