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ESTÀDO OA PARAÍBA
PREFEITUM MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

COüIssÃO PERÍiiANEiITE DE LICTTAçÀO

ATÂ OO1 - PREGÃO PRESENCIAL NO 00006/2021

Áta dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuan nos procedimentos relativos à

licitação acina indicada, que objetiva: Aquisição de peixe congelado - gêneno alimenticio penecÍve1 ,
pãna distnibuição gnatuita à população comprovadanente carente, na Semana Santa- Foi dada a devida
publicidade ao certame, e,n observância a legislaçâo pertinente, utilizando-se do seguinte meio de
divulgaÇão: lornal a União - a4/03/2021; Diário oficial do Estado - 04/o3/2o2f; sítio Eletrônico
Oficial: http://duasestradas.pb.gov.br/ - 04/0312027. Licitantes cadastnados neste processo: ADE!4IR

LOURENCO DE À.MORIM - CNPI: 26.601.495 / OOOL-O6; FRIGORIFICo oALIA E N1ACHADo LTDA CNPI:
03.7aA.997/O@O2- 69. Às 09:OO honas do d:.a 76/B/2021, reuniu-se o Pregoelro e Equipe de Apoio,
designada pela Portaria ne 05 de 04/AL/202f, composta pelos servidores: ERIVÊLÍO DA SILVA FERNANDÊS -
Pregoeiro; LUIS CARLOS MALAQUIAS DA SILVA - Membno da equipe de apoio; ADRIANo sANToS DE SOUSA - llembro
da equipe de apoio. Inicialmente, conforrne as disposiçôes contidas no instrumento convocatório, o
Pregoeiro abriu à sessão pública e efetuou o credenciamento dos lnteressado5, Licitantes qualificados a
participar desta reunião: ADEMTR LOURENCO DE AMORfM - Representante: ADEMÍR LOURENçO DE Áà,ORIM, CPF nó

042.8L5.5A4-7O; FRIGORIFICo DALIA É MACHADO LTDA - Representantê: VANDA MRIA FERNANDES DoS SANTOS, CPF

ne O49.877.648-77. Em se8uida foram identificados os envelopes contendo as propostas e os documentos de
habllitação dos li.citantes devidamente qualificados, abrindo-se os envelopes Pnoposta de Preços os
quais tiveram seus conteúdos nubricados pelos presentes. Analisadas as propostas, passou a informar:
Todos os licitantes apresentaraÍÍ propostas, no aspecto formal, em consonância com as exÍgências do
instruírento convocatório. Pnocedeu-se o registro de preços apnesentados, ê divulgação da classificação
das propostas e a convocação dos licitantes, de acordo com os critérios definidos no instrunento
convocatório, pana a apresentação dos lances. Posteriornente deu-se continuidade a fase em que foram
efetuados e devidamente registrados no correspondente Histórico da Ata, os nespectivos lances verbais.
Após a con€1usão e divulgação do resultado desta etapa foram abertos os envelopes contendo a

documentação de habilitação apenas dos licitantes vencedores) os quais tiveram 5eus conteúdos
devidamente rubricados. Analisados os elementos o Pregoeirg passou a informar: lodos os licitantes
melhores colocados na fase de lances venbais foram habilitados. Considerados os valores apresentados
pelos licitantes, as obsenvações apontadas durante o processo e os critérios definidos no instrumento
.onvocatório, ao final da sessão, produziu-se o seguinte resultado: Licitante vencedor e respectivo
valor total da contratação; ADEI'IIR LOURENCO DÊ AI'1ORÍM - Valor: R$ 35.640,9O. Os vafores unitários,
constantes das propostas e lances apnesentados, bem como o resultado do certame com a devida
classificaÇão dos licitantes, estão demonstrados no respectivo Mapa de Apuração, que fÍca fazendo parte
integrante desta Ata, indepêndente de transcrição. 0 envelope contendo a do.umentação do respectivo
licitante não classificado dentre as nelhores propostas, aÍnda lacrado, será devolvido ao seu
representante. Facultada a palãvra: nenhuma observação fol feita. Nada mais havendo a constar, lavrou-
se a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada.
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ESIAm DÁ PÀMÍBA
PREFEITURA ru ICIPAL DE ÍruAS ÊSÍRADAs

coillssÀo PERfiar{E TE DE LrcrraçÃo

rrsrónrco DA ATÂ oo1 - pREGÃo pREsEt{crAL No oqrc6/2o21

Histórico da Ata dos trabalhos do Prêgoeiro e Equipe de Apoio, encamegados de atuar nos procedinentos
rêIativos à licitação acima indiceda, que objetiva:

Aquisição dê peixe congel.ado - gênero alimentÍcio pênecível -, para distribuição gratuita à populaçâo
compnovadanente carente, na Semana Santa.

1,0 - DA PROPTOSTA DE PREçO§

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

- FRIGORIFICO DALIA E IiIACHÂDO LTDA.
Item(s): 1; valor: R$ 36.4sb,Oo.

2.O . DA FASE DE LAT{CES VERBAIS
- ADEMIR LOURENCO DE AMORIM.
Í:.eíl Li 1,2,24 - 12,14 - !2,Og - !2,g4 - r2,O2 - r2,OO - 1L,94 - n,g2 - tt,SO - tt,aa. ,-/
- FRI@RIFICO DALIA E I,IIACHADO LTDA.
Item 1: 12,15 - L2,Lg - !2,O5 - l2,O) - 12,Ot - 11,9s - 11,93 - 11,91 - 11,89. --

3.0 - OO TRATAITIEIITO DIFEREI{CIAÍrO PAÍrÀ ME ê EPP

- Não há registro.

4.0 - DA FASE DE EGoqAçÃo

4.1 - Valor:
- Não há registro.

4.2 - Quantidade:
- Não há registro.

5.0. DO RESULTADO FI AL

Considerados os yalores apresentados por cada licitante, as observaÇões apontadas durantê o processo e

os critérios definidos no instnumento convocatório, ao final desta sessão, produziu-se o seguinte
resultado:

Licitante vencedor, item correspondente e respectivo valor total da contratação:
. ADEI.IIR LOURENCO DE A,4ORIM.
CNPI : 26.601.495 /0A01,-06.
Item(s):1.
Valon: R5 )5.64A,00.

FRIGORIÊICO DALIA E'I4ACHA


