
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA 001 - TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2017

Ata dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encarregada de atuar nos
procedimentos relativos á licitação acima indicada, que objetiva: Contratação de empresa no ramo
pertinente para os serviços de Pavimentação em Paralelepipedos das Ruas Bela Vista e Monte
Alegre, ambas localizadas no Distrito Rua Nova, conforme Contrato de Repasse de n° 0260560 -
69 / 2008 - MCIDADES. Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação
pertinente, utilizando-se do seguinte meio de divulgação: Diário Oficial do Estado - 30/05/2017;
Jornal A União - 30/05/2017; Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame -
29/05/2017; Diário Oficial da União - 31/05/2017

Licitantes cadastrados que compareceram:

tCNPJ

Í35.590.090/0001-00
EMPRESAS

HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES

As 08h15min do dia 19/06/2017, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela
Portaria n° 00004/2017 de 02/01/2017, composta pelos servidores: LUIS SEBASTIÃO ALVES -
Presidente; MARIA ERICA DE LIRA SANTOS - Membro; MARIA CRISTINA SILVA - Membro.
Iniciajmente, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório, o Presidente abriu a
sessão pública e efetuou o credenciamento dos interessados.

Licitante qualificado a participar desta reunião:

HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES T:;^epresentante: Walberio Pontes Albuquerque)

Dando prosseguimento aos trabalhos, passou-se a abertura do envelope Documentação e
nada mais havendo a tratar que após analisada pela comissão consagrou o seguinte
resultado:

EMPRESA HABILITADA:

CNPJ

135.590.090/0001-00

EMPRESAS

HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES, observação: A empresa
apresentou a certidão de regularidade fiscal vencida, como se enquadra
como Micro Empresa - ME, goza de tratamento diferenciado, sendo
concedido o prazo conforme a lei para apresentação da mesma.

O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. Dos
atos decorrentes do procedimento licitatòrio, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações. Foi apresentado o Termo de Renúncia pela empresa
participante e habilitada sendo em seguida aberto o envelope de Proposta de Preços.
Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro -
Belém/PB, no horário das 07h00min as IlhOOmin dos dias úteis. Email:
licitacaopmb2@gmall.com. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai
assinada unanimemente pelos membros da CPL.



PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA:

Facultada a palavra:

Nenhuma obsferVaçãoiqi feita.
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