
ESTÂDO DA PARAÍBA
PREFEITURA IiIUiIICIPAL DE DUAS ESTRADAS

co+1rssÃo pERnat{ENTE DE LICITAçÀO

AÍA OO1 - TO+iADA DE PREçOS Nc W@2/292L

Ata dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encàrregada de atuar nos procedimentos relãtivos
à licitação acima indicada, que objetiva: Contratação de uma empresa especializada em serviços de
Elaboração da Ease Cartográfica Digital, Capacitação Íécnica e PGV (Planta Genérica de Valores) para o
Município de Duas Estnadas - PB.
Foi dada a dêvida publicidade ao certãmê, em observância a legislaÇão pe.tinente, utilizando-se do
seguinte mej.o de divulgação: Dlário Oficíal do Estado - 75/aO/2A21,; lornal A \-tn\áo - 15lLb/2921;
http://wwl,r.duasestradas.pb.gov.brldiario-oficial/aviso - 14/aO/2O2!;
http ; //www. duasestradas. pb. gov. brllicitacoes/editaT - 14 / 76 / 2021.
Licitantes cadastrados neste processo: CLEDSON LIMA ALMEIDA - CNPI: 31,.940.699/@OO7-O7,

^s 
OgtOO horas do dia 29/1@/2A27, neuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria

ne O7 de O4/Oa/202L, composta pelos servidores: RISONALDO MALAQUIAS DA SILVA - Presidente; LUIS CARLoS
MALAQUIAS DA SILVA - Me,nbro; ADRIANO SANTOS SOUSA - Membno. fnicialmente, conforme as disposlções contidas
no instrumento convocatório, o Presidente abriu a sessão públicâ e efetuôu o credenciãDerto do
intenessado. Licitante qualificêdo a participar desta reunj ão: CLÊDSON LIMA ALf4ÊIDA - CNPI :

37.94O.699 /AOO7- 01 - Envelopes coÍr repnesentânte: participação vá1ida.
Em seguida foram identificados os envefopes contendo as propostas e os documentos de habilitação do
licitante devidamente qualifi.ado, abrindo-se O envelope Docunentação o qual teve seu conteúdo rubricado
pelos presentes.
Em sêguida, consideradas as observações apontadas durante o pnocesso e analisados os elementos
apresentados, passou a informar: Licitante Habilitado por sua documentação atender ao disposto no
instrumento convocatório: cLEDSoN LllvlA ALMEIDA - CNPI: 31.940,599/OOO1,-OL, Após a divulgação do resultado
da fase habilitâção, obsenvado o prazo recunsal ou registrada ê desistência expressa do licitante de
apresentanem qualquer interposição de recurso, foi aberto o envêlope contendo a proposta de preços do
proponente habilitado, o qual teve seu conteúdo devidamente rubricados, Analisada a proposta o Presidente
passou a informar: O 1icÍtante apresentou proposta, no aspecto -Êormal, em consonância com as exigências
do instrumento convocatónio. o nesultado da Fase Proposta será publicado posterionmeíte. Facultada a
palavra: nenhuma observação foi feita. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que depois
de lida e achada conforme, vai devidanente assinada.
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ÉSÍADO DÀ PARAÍBA
PREFEITUR.A I,iUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

COI.IISSÃO PERMÂNEI'ITE DE LICITAçÀO

HISTóRICO DA ATA OO1 . TOI'IAoA DE PREços N9 w2/2g.21-

Histórico da Ata dos trabalhos da Cooi.ssão Permanente de Licitação, encarregados de atuar nos
procedimentos relativos à licitação acima indlcada, quê objêtiva:

Contnatação de uma empresa especializada em serviços de Elabonação da Base Cartográfi.ca Digital,
Capacitação Técnica e PGV (Planta 6enérica de Valorês) parâ o l"lunicípio de Duôs tstnadas - PB.

1.O . OA PROPOSTA DE PRÉçOS

- Licitante declarado vencedor e nespectivo valor total da contratação:
CLEDSON LIMA ALMEIDA - CNPI: 31.940.699/OOO1,-O7 - Valor: R$ 4a.9OO,OO.

2.O - ÚO TRATAIIIENTO DIFERETICIADO PARA üE e EPP - FASE PROPOSTA

- Não há registro.

t)<F-
\


