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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2021

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 fornecimento de Sinal de Internet, Banda
Larga, Com Link dedicado, 24 horas por dia, os sete dias da semana, transmitido via
Fibra Óptica, para atender as demandas da Administração Municipal 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 - 28/01/2021.
INFORME MUNICIPAL - 28/01/2021;
SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO - http://WWW.RIACHAO.PB.GOV.BR - 28/01/2021;
PORTAL DO GESTOR - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB - 29/01/2021.

Licitante cadastrado neste processo:
S G DA SILVA EIRELI - CNPJ: 27.672.001/0001-39.

Ãs 16:00 horas do dia 11/02/2021, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, lesignada
Portaria no 0002/2021-GP de 04/01/2021, composta pelos servidores:
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA - Pregoeiro;
RENÉ DA COSTA JEREZ - Membro da equipe de apoio;
JOSIEIMA SANTOS OLIVEIRA - Membro da equipe de apoio.

Inicialmente, conforme as disposições contidas no instrumentj dTonvocatório, o
Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento dos ir

Licitante qualificado a participar desta reunião:
S G DA SILVA EIRELI - Representante: SEBASTIÃO GUSTAVO DA SILVA JÚNIOR, Brasileiro,
Casado, Representante Comercial, residente e domiciliado na Rua Cecilia Vieira de
Aquino, S/N - Casa - Centro - Riachão - PB, CPF no 011.898.764-00, Carteira de
Identidade no 2.154.904 SSP/RN.

Em seguida foram identificados os envelopes contendo a proposta e os documentos de
habilitação do licitante devidamente qualificado, abrindo-se o envelope Proposta de
Preços o qual teve seu conteúdo rubricado pelo presente. Analisada a proposta, passou
a informar:

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

Procedeu-se o registro de preços apresentados, a divulgação da classificação da
proposta e a convocação do licitante, 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 foi aberto o envelope contendo
a documentação de habilitação apenas do licitante vencedor, o qual teve seu conteúdc
devidamente rubricado. Analisados os elementos o Pregoeiro passou a informar;

O licitante melhor colocado na fase de lances verbais foi habilitado.

Considerado o valor apresentado pelo licitante, as observações apontadas duranjbe o
processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao fina], da sessão,
produziu-se o seguinte resultado:



Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação:
S G DA SILVA EIRELI - Valor: R$ 32.640,00.

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

Facultada a palavra: nenhuma observação foi feita.

Considerações do Pregoeiro:

O Pregoeiro agradeceu a presença dos licitantes e dos membros da equipe de apoio e
passou os seguintes informes:

a) Que o certame teve éunpla divulgação nos meios oficiais de comvinicação;
b) Que foi dada a tolerância de quinze minutos em conformidade com o instrumento

convocatório;

c) Agradeceu a presença do Assessor Técnico Especializado o Senhor Ubiratan
Batista da Silva da Empresa UP - Comércio e Serviços Ltda, o qual nos
assessorou em procedimentos durante toda a sessão pública deste certéuae;

d) Que o processo será logo adjudicado e encaminhado para PROCURADORIA JURÍDICA e
posteriormente pcura homologação por parte da autoridade superior.

e) Por fim agradeceu a todos a presença.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e achada
conforme, vai devidamente assinada.

Riachão/PB, 11 de Fevereiro de 2021.
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

HISTÓRICO DA ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2021

Histórico da 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 fornecimento de Sinal de Internet, Banda
Larga, Com Link dedicado, 24 horas por dia, os sete dias da semana, transmitido via
Fibra Óptica, para atender as demandas da Administração Municipal de Riachão - PB.

1.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

Registrados os valores ofertados por cada proponente, e consideradas inicialmente as
observações apontadas e os critérios definidos no respectivo instrumento
convocatório, antes da etapa competitiva - fase de lances verbais -, produziu-se o
seguinte quadro:

- S 6 DA SILVA EIRELI.

Itens; 1-2-3-4-5; Valor: R$ 32.640,00.

2.0 - DA FASE DE LANCES VERBAIS

[ValorjCPg/CNgJ [Participantes
1 - Prestação de serviços no fornecimento de internet via fibra óptica instalada até o ponto
de distribuição, com link dedicado, com 100 megas, 24 horas por dia, sete dias por semana,
para atender a demanda da Secretaria Municipal de TUlministração (Sede da Prefeitura).
Pagamento Mensal.

0[27.672.001/0001-39 [S G DA SILVA EIRELI I 1.320,00

2 - Prestação de serviços no fornecimento de internet via fibra óptica instalada até o ponto
de distribuição, com link dedicado, com 60 megas, 24 horas por dia, sete dias por semana, para
atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. Pagamento Mensal.
0|27.672.001/0001-39 [S G DA SILVA EIRELI I 350,00

3 - Prestação de serviços no fornecimento de internet via fibra óptica instalada até o ponto
de distribuição, com link dedicado, com 60 megas, 24 horas por dia, sete dias por semana, para
atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Pagamento Mensal.
0[27.672.001/0001-39 [S G DA SILVA EIRELI 1 350,00

4 - Prestação de serviços no fornecimento de internet via fibra óptica instalada até o ponto
de distribuição, com link dedicado, com 60 megas, 24 horas por dia, sete dias por semana, para
atender a demanda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. Pagamento Mensal.
0[27.672.001/0001-39 |S G DA SILVA EIRELI 1 350,00

5 - Prestação de serviços no fornecimento de internet via fibra óptica instalada até o ponto
de distribuição, com link dedicado, com 60 megas, 24 horas por dia, sete dias por semana, para
atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social. Pagamento Mensal.
0[27.672.001/0001-39 |S G DA SILVA EIRELI T' I 350,00

3.0 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MB e BP

- Não há registro.

4.0 - DA FASE DE NEGOCIAÇÃO

4.1 - Valor:

- Não há registro.

4.2 - Quantidade:

- Não há registro.

5.0 - DO RESULTADO FINAL

Considerados os valores apresentados por cada licitante, as observações apontadas
durante o processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final
desta sessão, produziu-se o seguinte resultado:



Licitante vencedor, item correspondente e respectivo valor total da contratação:
- S G DA SILVA EIRELI.

CNPJ: 27.672.001/0001-39.

Itens: 1-2-3-4-5.

Valor: R$ 32.640,00.
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

HISTÓRICO DA ATA - ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2021

QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS APRESENTADOS
Situação inicial das propostas coro indicação dos licitantes classificados para a
lances verbais.

fase de

Participantes | VI unit. IClass.l Porc. lObs.
1  - Prestação de serviços no fornecimento de internet via fibra óptica instalada ató o
distribuição, com link dedicado, com 100 megas, 24 horas por dia, sete dias por semana, para
demanda da Secretaria Municipal de Administração (Sede da Prefeitura). Pagamento Mensal.

ponto de
atender a

S G DA SILVA EIRELI | 1.320,001 1 1 0,00%| LV
2  - Prestação de serviços no fornecimento de internet via fibra óptica
distribuição, com link dedicado, com 60 megas, 24 horas por dia, sete dias
demanda da Secretaria Municipal de Educação. Pagamento Mensal.

instalada até o

por semana, para

ponto de
atender a

S G DA SILVA EIRELI | 350,001 1 1 0,00%| LV
3  - Prestação de serviços no fornecimento de internet via fibra óptica
distribuição, com link dedicado, com 60 megas, 24 horas por dia, sete dias
demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Pagamento Mensal.

instalada até o

por semana, para

ponto de
atender a

5 G DA SILVA EIRELI | 350,001 1 i 0,00%| LV
4  - Prestação de serviços no fornecimento de internet via fibra óptica instalada até o
distribuição, com link dedicado, com 60 megas, 24 horas por dia, sete dias por semana, para
demanda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. Pagamento Mensal.

ponto de

atender a

S G DA SILVA EIRELI | 350,001 1 1 0,00%| LV
5  - Prestação de serviços no fornecimento de internet via fibra óptica
distribuição, com link dedicado, com 60 megas, 24 horas por dia, sete dias
demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social. Pagamento Mensal.

instalada até o

por semana, para

ponto de

atender a

S G DA SILVA EIRELI | 350,001 1 1 0,00%| LV

LV - CLASSIFICADO PARA A FASE DE LANCES VERBAIS

Riachão - PB, 11 de Fevereiro de 2021.

'Uíí
\ryMvio da SILV,

> JL,

OSTA JEREZ

aA;/ tf
OSIELMA SANTOS OjftVEIRA

ubiratan/b™sta^a silva

assessor/ TÔNICO



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS APRESENTADOS

MAPA DE APURAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2021

Onid. I Quant. | VI. Unlt. I VI. Total [Class.lObsT"Partieipantaa

Prestação de serviços no fornecimento do intemet via fibra óptica instalada até o ponto de
distribuição, com link dedicado, com 100 megas, 24 horas por dia, sete dias por semana, para atender a
demanda da Secretaria Municipal de Administração (Seda da Prefeitura). Pagamento Mensal.

I  1.320,001 15.840,001 1 IS G DA SILVA EIRELI ~MÊS~ T12
2  - Prestação de serviços no fornecimento de intemet via fibra óptica instalada até o ponto de
distribuição, com link dedicado, com 60 megas, 24 horas por dia, sete dias por semana, para atender a
demanda da Secretaria Municipal de Educação. Pagamento Mensal.

350,001 4.200,001 1 |S G DA SILVA EIRELI _MES~ irr I
3  - Prestação de serviços no fornecimento de intemet via fibra óptica instalada até o ponto de
distribuição, com link dedicado, com 60 megas, 24 horas por dia, sete dias por semana, para atender a
demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Pagamento Mensal,

350,001 4.200,001 I |5 G DA SILVA EIRELI HÊS U2

4  - Prestação de serviços no fornecimento do intemet via fibra óptica instalada até o ponto de
distribuição, com link dedicado, com 60 megas, 24 horas por dia, sete dias por semama, para atender a
demanda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural■ Pagamento Mensal.
5 G DA SILVA EIRELI |MÊS |12 350,001 4.200,001 1 I
5  - Prestação de serviços no fornecimento de intemet via fibra óptica instalada até o
distribuição, com link dedicado, com GO meças, 24 horas por dia, sete dias por semana, para
demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social^ Pagamento Mensal.

4.200,001"S G DA SILVA EIRELI MÊS Jl2 350,001

ponto de
atender a

_

Riachão - PB, 11 de Fevereiro de 2021.

RESULTADO FINAL:

- S G DA SILVA EIRELI.

CNPJ: 27.672.001/0001-39.
Itens: 1-2-3-4-5.
Valor: R$ 32.640,00.
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