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ESÍÀDO DA PÀRÁÍBA
PREFEÍTURÀ IiIUT{ICIPAL DE DIJAS ESTRADAS

COI.IISSÂO PER',IÂNEiITE DE LICITAçÃO

ÀTA OO1 . PREGÀO PRESENCIAL N9 O@79/292O

Ata dos tnabalhos do Pnegoeiro e EquÍpe de Apoj.o, encarregãdos de atuar nos procedimentos relativos à

licitãção acima indicada, quê objetival Aquisiçôes parceladas de combustíveis e denivados diversos, sob

um raio estabelecido de 50km de distância da sede do oRc, distância tecnicamente entendida como viáve1
para abastecimento dos veÍculos pertencêntes à frota oficial e locados, já que o abastecimentp se dará
mediante requisiÇão diária elou periódica, para consumo no exercÍcio flnanceino de 2027. Foi dãda a

devida pubticidade ao certame, em observáncia a legislação pertinente, utilizando-se do seguínte meio
de divulgação: lornal A Unj.ào - 19/12/2020; SÍtio E1etrônico - http://www.sertaozinho.pb,gov,brldiario*
o - 79/72/202a; Diário Oficial do Estado 79/L2/2o2o; Sítio Eletrôni€o oficial:
http://duasestnadas.pb.gov.bnl - a9/72/2O2O. Licitante cadastrado neste processo: RAYSSA I4ARQUES LÊIÍÊ
& cIA LTDA , CNPI: 17,364.801/0o0l-94. 

^s 
ogto, l"roras do dia oa/o1/2o21, reuniu-se o Pregoeino e Equipe

de Apoio, designada pela Portaria ne 05 de 04/07/2027, composta pelos servidores: ERIVELTo -DA SILVA
FERNANDES - Pregoeiro; LUÍS CARLOS MLAQUIAS DA SILVA - Membno da equipe de apoio; ADRIANo SANTOS DA

SOUZA - l4enbro da equipe de apoio, lnicialmente, conforme as disposições .ontidas no instrumento
convocatório, o Pregoeiro abriu a sessão púb1ica e efetuou o credenciamento dos interessados. Llcitante
qualificado a panticipar desta reunião: RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA - Repnesentante: I6OR MARQUES

LEITE, CPF ne O75.685.034-70. Em seguida foram identificados os envelopes contendo a pnoposta e os

documentos de habilitação do licitante devidamente qualificado, abrindo-se o envelope Pnoposta de
preços o qual teve seu conteúdo rubricado pelo presente. Analisada a proposta, passou a informar: 0

licitante apnesentou proposta, no aspecto formal, em consonància com as exigéncias 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 ê devidamente
negistrados no cornespondente Histónico da Ata, os respectivos lances verbais. Após a conclusão e

divutgação do resultado desta etapa foi aberto o envelope contendo a documentação de habilitaÇão apenas

do licitante vencedor, o qual teve seu conteúdo devj.danente rubricado. Analisados os elementos o
pregoeiro passou a informar: O Iicitante melhor colocado na fase de fances verbais foi hâbilitado.
Considerado o valor apresentado pelo licitante, as observações apontadas durante o processo e os

critérios definidos no instrumento convocatónio, ao final da sessão, produziu-se o seguinte resultado:
Licitante vencedon e respectivo valor total da contratação: RAYSSA MRQUES LEITE & CIA LTDA - Valo.: R$

A)5.600,O0, Os valores unitários, constantes da proposta e lances apresentados, ben como o resultado do

certame com a devida classificôção, estão demonstrados no respectivo lvlapa de Apuração, que fica fazendo
parte integrante desta Ata, independente de transcrição. Facultada a palavra: nenhu,na observação foi
feita, Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de 1idà e achada confonme, vai

{ro 
DE+}

§ eÁe.' ?
k, u-§,

dêvidamente assinada.
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1ruéESTADo DA PARAÍBA

PREFEIIURA iIIJNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

co,llssÃo pER,rÀirElrrE DE LrcrraçÂo

HISTÓRICO DA AÍA OO1 - PREGÂO PRESEI{CIAL N9 W19I2g2O

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

Aquisições pêrceladas de combustívei5 e derivados diversos, sob un raio estabelecido de sokn de

distância da sede do ORC, distância tecnicamente entendida como viáveI para abaste.imento dos veículos
pertencentes à frota oficial e locados, já que o abastêcimento se dará mediante requisÍção diánia e/ou
periódica, pôra consumo no exercício financeiro de 2021.

1.A - DA PROPOSÍA DE PREç05

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

. RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LÍDA.
lteÍn(s): 1 - 2 - 3j valor: R$ 835.640,40.

2.O - DA FASE DE LAT{CES VÊR8AIS
- RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA.

Item 1: 3,61.. Iten 2. 4,48. Item 3: 3,59.

3.0 - DO TRATAÀTENTO DIÍERENCIADO PARA IiIE E EPP

- Não há registro.

4.0 - DA FÀsÊ DE NEcocraçÃo

4-1 - Va1ôr:
- Não há negistr o.

4.2 - Quantidade:
- Não há registro.

5.0 - DO RESULTAI» FIML

Conslderados os valores apresentados por cada licitante, as observaÇões apontadas durànte o processo e

os critérios deÍlnidos no lnstrumento convocatório, ao fj-na1 desta sessão, produziu-se o seguintê
resultado:

Licitante vencedor, j,teí correspondente e respectivo valor total da contrataÇão:
- RAYSSA MARQUES LEITE & ClA LTDA.

CNPI: 17.364.806/OOa7-94.
Item(s):1-2-3.
Valor: R$ a35.6AO,00.


