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EsTÂm DA PARAÍBA
PREFEITURA ÍiIIJI{ICIPAL DE DUAS ESTRADAS

COÍ.IISSÂO PER',I'II'E TE OE LICITÂçÃO

ATA go1 - pREGÀo pREsEilcraL Ne @oo7 /2620

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos pr"ocedimentos nelativos à
licitação acima indicada, que objetiva: Aquisições Parceladas de Gêneros Alioentícios diversos, que tem
como objetivo a composição de cestas Básicas para distribuição gratuita aos municipes que sê encontnam
em situação de vulnerâbilidade sociêL deste municÍpj.o. Foi dada a devida publicidade ao certame, em
obsenvância a leglslação pertinente, utilÍzando-se do seguinte meio de divulgação:
http://wwr.l,duasestradas.pb,gov.br/licitacoes/edital - 27/02/2@2O; Diário OÍicial do Estado
2'J,/ 02/ 2O2à; lornal A únião - 21/02/2O2Ot http://www.duasestradas.pb.gov.brldlario-oficial/avlso -
27/g2/2o2o' Diário oficial da união - 2r/02/2a2o; sítio Eletrônico oficial:
http://duasêstradas.pb.gov.brl - 27/02/2029. Licitante cadastrado neste processo: IOSE aNTONIo FILHo -
CNPJ | 27.7O9.A75/OOO1-'L3. Às 11:30 honas do dla t7/93/2O29, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe dê Apoio,
designada pela Portaris ne g2 de O2/O1/2O2O, composta pelos servidores: ERIVELTO DA SILVA FERNANDES -
Pregoeiro; LUIS CARLOS I'IAIAQUIAS DA SILVA - Hembro da egulpe de apoioj RISONÂLDO UALAQUIAS DA SILVA -
Membro da equipe dê apoio. fnicialmente, confonne as disposições contidas no instruoento convocató.io,
o Pregoeiro abriu a sessão públicã e efetuou o credenciamento dos intêrêssados. Licitante qualiflcado a
participar destâ reunião: IOSE ANTONIO FILHO - Representante: (ELSON XAVIER, CPF ne 95!,556.904-72. En
seguida foram idêntificados os ênvelopes contêndo a proposta e os documentos de habilitaÇão do
licitantê devidamente qualificâdo, abrindo-se o envelopê Proposta de Prêços o quat teve sêu conteúdo
nubricado pelo presente. Analísada a proposta, passou a informar; O licitante apresentou proposta, no
aspecto formal, em consonância com as exigências do instrumento convocatório. Procedeu-se o r€gistro de
preços apresentados, a divulgação da classi-ficação da proposta e a convocação do licitante, de acordo
com os critérios definidos no instrumento convocatório, para a apnesêntâção dos lances. Posteriornente
deu-se continuidade a fase em quê foram efetuados e dêvidamente rêgistrados ho corrêspondente Histórico
da Ata, os respectivos lances verbais. Após a conclusão e dívulgação do resultado destã etapa foi
aberto o envêlopê contendo a documentação de habilitação apenas do licitante vêncêdor, o qual teve seu
conteúdo devidamente rubrlcado, Analisados os elementos o Pregoeiro passou a informar: o licitante
melhor colocado na fase de lances verbais foi habilitado. consldêrado o valor aprêsêntado pelo
licitante, as observaçôes âpontadas durante o pro€esso e os critérios definidos no instrumento
convocatório, ao finaL da sessão, produziu-se o seguinte resultado: Licitante vencedor e respectivo
valor total da contratação: IOSE ANTONIO FILHO - Valor: R$ f67.4A6,oO. Os valores unitários, constantes
da proposta e lances apresentados, bem como o resultado do certame con a devida classificação, estão
demonstrados no respêctivo Hapa de Apuràção, que fica fazendo parte integrarte desta Ata, indêpendente
de tnanscrição, Facultada a palavrê: nenhuma observação íoi feita- Nada mais havendo a constar, lavnou-
se a presente que depois de

RISONALDO MALAQUIAS DA SILVA
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Histórico da Ata dos trêbalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos
.elativos à licitação aciÍna indicada, que objetiva:

Aquisições Panceladas de Gêneros Alimentícios díversos, que tem como objetivo â composiÇão de Cestas
Básicas para distnibuição gratuita aos munÍcipes que se encontram em situação de vulnerabilidade social
deste munÍcípio.

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 instnumento convocatório, antes da etapa competitiva -
fase de lances verbais -, produziu-se o seguinte quadro:

. ]OSE ANTONIO FILHO,
Item(s)r 1-2-3 - 4- 5 - 6 -7 -a -9 - 79 - 11 - 12; Valor: R$ 177.120,00.

2.6 - úA FASE DE LAI,ICES VERBAIS
. ]OSE ANTONIO FILHO,
Item 1: 3,20 - 3,O2 - 3,OO. Íte 2| 1,25 - 3,10. Iten 3t 3,5A - 3,25. Item 4i 5,4O - 5,10. Item 5: 5,00
- 4,65. l1.en 6: 6,Oo 5,75. Item 7t 1,95 - 1,80. Item 8:5,44 - 5,20. Item 9i 2,25 - 2,15. IteÍÍ 10:
3,5O - 3,4O. Íten 7li 5,40 - 4,90. lten 12t 7,5O - 1,35.

3.6 - DO TRAÍAMEiITO DIFERENCIADO PARÀ l4E e EPP

- Não há registro.

4.s - DA FASE DE NEcocraçÃo

4.1 - Valor:
- Não há registro.

4.2 - 0uantidade:
- Não há registno.

5.0 - DO RESULTADO FINAL

Considerados os valones apresentados por cada licitante, as observações apontadas durante o processo e

os critórÍos definj-dos no instrumento convocatório, ao final desta sessão, produziu-se o seguinte
resultado:

Licj.tante vencedor, item correspondente e respectivo valor total da contratêção:
. ]OSE ANTONIO FILHO.
CNPJ i 2'7 .7O9.a75/OOOr-73.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - A -.9 - 10 - 11
valor: R$ 7í7 .Aoo,ga.
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