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EsÍADo DA PARAÍBA
PRÊÍEITURA Í'IUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

coÍ,lrssÀo pER{ar,lEt{ÍE DE LrcrraçÀo

ATA oo1 - pREGÃo pREsENcrAt No 00002/2021

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedinêntos relativos à
licitação acima indicada, que objetiva: Aquisição parcelada de materiais de construções diversos,
destinados à Sêcretaria de lnfraestrutura mediante requisição diária e/ou periódica devendo a entnega
ocorrer nos locais determlnados pelo Seton Competente. Foi dada a devida publicidade ao certame, em

observância ê 1eg1s1ação pertinente, utilizando-se do seguinte neio de divulgação: Sítio Életrônico -
http://www.sertaozinho.pb.gov-br/diario-o - adiamento - 13/92/2A21; lornal A União - adiamento -
L3/02/2027; Sítio - https://wwr./.sertaozinho.pb.gov.brlpofta1-da-transpar - adiamento - 73/02/2@21t

http://duasestradas.pb.gov.brl - adiamento - !3/02/202L. Licitante cadastrado nêste pnocesso: LUCIANo
ÍRAIANO DE SOUSA - CNPI: @5.997 .540/AOgl-05. Às O9:OO horas do dia O5/O3/2O2L, reuniu-se o Pregoeiro e
Equipe de Apoio, designada pela Portaria ns 05 de A4/O!/2O27, composta pelos servidores: ERIVELTo DA

SILVA FERNANDES - Pregoeiro.; LUIS CARLOS I4ALAQUIAS DA SILVA - Membro da equipe de apoio.; ADRIANO SANÍOS
DE SOUSA - Menbro da equipe dê apoio. Inicialmente, conforme as disposições coôtidas no instruneíto
convocatório, o Pregoeiro abriu a sessáo pública e efetuou o credenciamento dos interessados. Licitante
qualificado a participar desta reunião: LUCIANO TRAIANO DE SOUSA - Representante: LUCIANO TRAIANO DE

SOUZA, CPF ne 953.9O4.\34-75. E,n seguida Íoram identiíicados os envelopes contendo a proposta e os
documentos de habilitação do licitante devidaírente qualificado, abrindo-se o envelope Proposta de
Preços o qual teve seu conteúdo rubricado pelo pnesente. Analisada a proposta, passou a informar: O

licitante apresentou proposta, no aspecto fonmal, em consonáncia com as exigências do instrumento
convocatónio. Procedeu-se o rêgistno de preços apresêntados, a divulgaçâo da classificação da proposta
e a convocação do licitante, de acordo com os critérios deíinidos no instrumênto convocatório, para a
apresentação dos lances. Posteriormente deu-se continuidade a fase ein que fonam efêtuados e devidamente
registnados no correspondente HÍstórico 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 licitênte vencedor, o qual teve seu conteúdo devidamente rubricado. Analisados os elementos o
Pregoeiro passou a informar: 0 licitante melhor colocado na fase de lances verbais foi habilitado,
Considerado o valor aprêsentado pelo licitante, as obsêrvações apontadas durante o processo e os
critérios definidos no instrumento convocatório, ao final da sessão, produziu-se o seguinte resultado:
Licitante vencedon e respectivo vafor totaf da contratação: LUCIANO ÍRAJANo DE SOUSA - Vafor: R$

93.616,35. Os valores unitários, constantes da proposta e lancês apresentados, beÍn como o resultado do
centame com a devida classificação, estão demonstrados no respectivo Mapa de Apuração, que fica fazendo
parte integrante desta Ata, independente de transcnição. Facultada a palavra: nenhuma observàção foi
feita. Conside.ações do Pregoeiro: A empresa: LUCIANO TRAIANO DE SOUSA-HE, CNPT 05.997 .549/AOoL-O5,
está coflr a cND Federal vencida, contudo, é (são) um documento(s) de cunho(s) fiscal(is) e/ou
trabalhista, e a(s) mesma(s) [certidão(óes)] com restrição(ões) está(ão) dentro da(s) Documentação(ões)
de Habil.Ítação, conforme determina a Lei Complenentar 123 de 2006 e suas novas redações posteriores,
o(s) referido(s) proponente(s) provou(ram) que é (são) l4E e/ou EPP e/ou equiparado IMEI] e neste
momento, solicita(m) os benefÍcios da .eferída lei conforme: Art. 43, §Iq do respectivo diploma legal
GC 18/2096) A(s) referida(s) CERÍIDÃO (ÔES), com a(s) restrição(ões) está(ão) pnesente(s) na sua
documentação. Portânto, serão atribüÍdas ao(s) licitante(s), os benefícios expostos no referido artigo
e inciso da neferída 1ei. Por isso, o(s) referido(s) licitante(s), irá para a próxima fase e sendo
declarado(s) vencedor(es), terá direito ao prazo disciplinado na Leí L23/2OO6. No presente momento em

quê é declarâdo vencedon do(s) item(ns) pertinênte(s), registra-se a restrição na presente ata, onde
passa a contar o prazo (de cinco dias úteis) para a regularização, este (prazo), terá início no dia:
O5/A1/2O21 , findando ew l2/A3/2O21 as 17h00min. Prazo de regularização de certidão determinado em

obediência a Lc 123 de 2006, a não rêgularização decai o direito de firnar contrato com esta edilidadê
conforme o parágrafo §2s do art. 43 do mesmo dispositivo legal. Neste momento a empresa se encontra
habititada. Nada mais havendo a constàr, Iavrou-se a presente Ata, que depois de lida e achada
conforme, vai devidamentê assinada.

Diário Oficlal do Estado - adianento 1,3/02/292J,; SÍtio Eletrônico Oficial:

cr- j:--
DE SOUSA



átooe6
§' nle., ?
P" J1â §,

EsTÂDo DA PÂRAÍBA
PREFEITURÂ IiIUI{ICIPAL DE DUAS ESTRADAS

co+rrssÀo pERr,rar{ENTE DE LrcrraçÀo

xrsrónrco DA ÂTA oo1 - pREGÃo pREsEÍ{crAL No oooozl2ozL

Histórico da Ata dos trabalhos do Pnegoeiro e Equipe de Apolo, encarregados de atuar nos pr-ocedimentos
relativos à licitação acima indicada, que objetiva:

Aquisição parcelada de materiais de construÇões diversos, destinados à Secretaria de infraestrutura
mediante requisição diária e/ou periódica devendo a entrega oco.rer nos locais determinados pelo Setor
Competente.

1.0 - DÂ PROPOSTA DE PREçOS

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

. LUCIANO ÍRA]ANO DE SOUSA.

Item(s): 6 -7 -a- 11 - 18 - 19 - 23; Valor: R$ 93.620,68.

2,O . DA FASE DE LANCES VERBÂIS
- LI]CIANO TRÀ]ÀNO DE SOUSA.

Tten 6t 5.327,OO. Itefl 7: 3.043,66 - 3.O43,60. Iteo 8: 826,98 - a26'95. Item 11: 28,71 - 28'70. Íten
181 32,79. ltem 19: 33,59. Iten 23', O,79.

3.O . DO TRATAMEI{TO DIFERENCIADO PARA ME E EPP
LÍcitante com restrição na comprovaçãg da regularidade fiscal e/ou trabalhista, sendo assegurado prazo
para a devida regularização da documentação, nos termos da lei vigente:
LUCIANO TRA]ANO DE SOUSA.

4.O - DA FASE DE NEGOCIAçÃO

4.1 - Valor:
- Não há registro.

4,2 - Quantidàde:
- Não há registro.

5.O - DO RESULTADO FII{AL

Considerados os valores apresentados por cada licitante, as observaçôes apontadas durante o processo e

os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final desta sessão, produziu-se o seguinte
resu ltado:

Licitante vencedor, item conrespondente e respectivo valor total da contratação:
. LUCIANO TRA]ANO DE SOUsA.

CNPI: 95.997.540/OOO7-05.
Item(s): 6 -7 -a- 11 - 18-19-21.
Valor: R$ 9) -6LA,35.


