
ESTADO DA PARÁÍBA
PREFEITUM MUNICTPAL DE DUAS ESTRADAS

COfiISSÃO PERÊ1AI\iENTE DE LICITAçÃO

ATA OO1 - PREGÃO PRESEÍ{CIAL No 0000U2021

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, êncarregados dê atuar nos pnocedimentos relativos à

licj.tação acima indicada, que objetiva: Contnatação de senviços técnicos e especializados Icofiplexidade
comum a área de atuação] em assessonia e consultiva nê Área de Projetos para captação de Recursos e
acompanhamento do Plano de Trabalho deste municÍpio. Foi dada a devida publicidade ao certame, e,n

observância a legislação pertinente, utilizando-se do seguinte meio de divuigação: Diário Oficial da
União - 72/@7/2à21; Sítio Eletrônico - http : //r,&rw . sert aozin ho. pb . gov. brldiario-o - 72/O1/2O2f; Diátj.o
Oficial do Estado - L2/OL/2A27; Sitio - https://www.sertaozinho.pb.gov.brlportal-da-transpar -
12/OL/2027; Sítio Eletrônico oficlali http://duasestradas.pb.gov.bnl - 12/01/2A21- Licitantes
cadastrados neste processo: CLEDSON Lll4A ALMEIDA - CNPI: 31,940.699 /,OALOT; ÊPC - EMPRESA PARAIBANA
PRESÍADORA DE SERVICOS COI,IBINADOS A CONVENIOS LTDA - CNPI: A5.56O.2a8/ àOOT-72. 

^s 
O9.OO horas do dia

26/A1/2O2),, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria ne 05 de 04/07/2@27,
composta pelos senvidores: ERIVELTO DA SILVA FERNANDES Pregoeino; LUIS CARLOS MLAQUIAS DA SILVA -
l4embro da equipe de apoio; ADRIAI'IO SANTOS DE SOUSA Hembno da equipê de apoio- Inicialmente, conformê
as disposiçôes contidas no instrumento convocatório, o Pregoeiro abriu a sessão púb1ica e efetuou o
credenciamento dos interessados. Licj.tantes qualifi€ados a participar desta reunião: EPC - Et''lpRESA

PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICoS COI1BINADOS A CoNVENIOS LTDA - Repnesentante: BRENO LII4A CORDEÍRO E

SILVA, CPF ne 93O,.J.34.694-O4; CLEDSON LII1A ALIYEIDA - Representante: CLEDSON LItlA ALI4EIDA, CPF ne
060.959.644-66. Em seguida foram identificados os envelopes contêndo as propostas e os documentos de
habilitação dos 1ícitantes devidamente qualificados, abrindo-se os envelopes Proposta de Preços os
guais tiveram seus conteúdos rubricados pelos presentes. Analisadas as propostas, passou a infonmar:
Todos os licitantes apresentaram propostas, no aspecto formal, em consonância com as exigências do
instrumento convocatório. Procedeu-se o registro de preços apnesentados, 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. Posterionmente deu-se continuidade a fase em que fonam
efetuados e devidamente registrados no correspondente Histórico da Ata, os respectivos lances verbals.
Após a conclusão e divulgação do resultado desta êtapa foram abertos os envelopes contendo a

documentação de habilitação apenas dos licitante5 vencedores, os quais tÍveram seus conteúdos
deyidamente rubricados. analisados os elementos o Pregoeiro passou a informar; Todos os licltantes
nelhores classificados na fase de lances verbais foram consíderados inabllitados por suas documentaçôes
não atendererí ao disposto no instrumento convocatório - Licitação Fracassada. Considerações do
Pregoeiroi Inabilitêda: Empresa EPC não apresentou os itens 9.2.7 e 9,2.7L; Inabilitada: EIXO SOLUÇOES

não apresentou os itens 9.1.7 e 9-2,IO Nada mais havendo a constar, lavnou-se a presente Ata, que
depois de lida e achada confonme, vai devidamente assinada.

CARLOS

CLEDSON LIMA ALMETDA



ESTADO DA PA8ÂÍB/I
PREFEITUM I'IJNICIPAL DE l[rÂ5 ESTR IDAS

coirrssÂo PERfiAT{EÍ{TE DE LICIÍAçÀO

HISÍóRIGo DA ATA oo1 - PREGÃo PRESEÍ{GIAL Í{o Oooou2o21

Histórico da Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos
relativos à licitação acima indicada, que objetiva:

procedimentos

Contratação de serviços técnicos e especializados lcomplêxidade comum a área de atuação] em asgessoria
e consultiva na Área de Projetos para captação de Recursos e acompanhanento do Plano de Trabalho deste
municÍpio.

r.0 - DA PROFOSTA DE PREçOS

RegÍstrados os valores ofertados por cada proponentê, e consideradâs inicialmente as observações
ãpontadas e os critérios definidos no respectivo instrunento convocatór1o, antes da etapa competitiva -
fase de lances verbais -, produziu-se o seguinte quadro:

- CLEDSON LIMA ALI4EIDA.
Item(s): 1; Valor: R$ !A.O@,99.

2.0 - DA fASE DE IÁI{CES VERBAIS
. CLEDSON LIMA ALI4EIDA.
Itêm1:1.800,00-T.45O,OO-!.a'O,àO-9AO,OO-60g,0g-45O,OO-25O,OO-tBO,gO.
. EPC - ET..IPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SÊRYTCOS CfiBINADOS A CONVENIOS LTDA.
Íten Li 2.25O,OO - L.5AO,N - 1,.2OO,Oo - r.O@,Og - 75O,AO - 5OO,OO - 3@,Ao - 2A0,@ - tsa,Og.

3.0 - DO TRATAIIEI{TO DIFEREÍ{CIADO PARA UE e EPP

- Não há registro.

4.O . DA FA§E DE ]IEGOCIAçÃO

4.1 - valor:
- Não há registro.

4.2 - Quantidade:
- Não há rêgÍstro.

5.O . DO RESULTÀID FIÍ{AL

- Licitação Fracassada.

DE SERVICO5


