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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N"00003/2017

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos relativos à licitação
acima indicada, que objetiva: Aquisições de botijâo de gás para atender as demandas das diversas Secretarias e
e Setores da Administração Municipal até o fim do exercício de 2017. Foi dada a devida publicidade ao certame,
em observância a legislação pertinente, utilizando-se do seguinte meio de divulgação: Quadro de Divulgação do

Órgão Realizador do Certame - 07/03/2017; Diário Oficial do Estado - 08/03/2017; Jornal A União - 08/03/2017.
Lícitantes cadastrados neste processo:
JOÃO RODRIGUES DE LIMA 51772051420 - GNPJ: 01.043.286/0001-55;
KELSEN LIMA COSTA - CNPJ: 20.295.354/0001-18;
SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ME - CNPJ: 10.663.269/0001-01;
SHEILA JEANE DOS SANTOS SILVA MORAES - ME - CNPJ: 12.636.100/0001-98.

Às 13h45min do dia 27/03/2017, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria n® 0001/2017
de 02/01/2017, composta pelos servidores: LUIS SEBASTIÃO ALVES - Pregoeiro; MARIA JOSÉ GRIGÓRIO
CAVACALNTE - Membro da equipe de apoio; MARIA ERICA DE LIRA SANTOS - Membro da equipe de apoio;
LARISSA NAYARA ALMEIDA GOUVEIA - Membro da equipe de apoio. Inicialmente, conforme as disposições
contidas no instrumento convocatório, o Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento dos
interessados.

Lícitantes qualificados a participar desta reunião:

Cs

KELSEN LIMA COSTA - Representante: Jefferson Cario Ludgério de Souza (Procurador);
JOÃO RODRIGUES DE LIMA 51772051420 - Representante: João Rodrigues de Lima (Administrador);
SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ME - Representante: Rodemberg Guimarães Tomé (Procurador);
SHEILA JEANE DOS SANTOS SILVA MORAES - ME - Representante: Sheila Jeane dos Santos Silva Moraes
(Administradora).
Em seguida foram identificados os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação dos lícitantes
devidamente qualificados, abrindo-se os envelopes Proposta de Preços os quais tiveram seus conteúdos
rubricados pelos presentes. Analisadas as propostas, passou a informar:

Lícitantes desclassificados por sua proposta não atender as exigências contidas no instrumento
convocatório: JOÃO RODRIGUES DE LIMA 51772051420; SHEILA JEANE DOS SANTOS SILVA MORAES ME.

Motivos: Não atenderam as exigências contidas no edital quanto as condições de prazo de entrega e de
pagamento.

Procedeu-se o registro de preços apresentados, a divulgação da classificação das propostas e a convocação dos
lícitantes, de acordo com os critérios definidos no instrumento convocatório, para a apresentação dos lances.

Houve a ocorrência de igualdade de preços cotados, a classificação foi definida por'sorteio na presença dos
participantes da reunião. Posteriormente deu-se continuidade a fase em que foram efetuados e devidamente
registrados no correspondente Histórico da Ata, os respectivos lances verbais. Após a conclusão e divulgação do

resultado desta etapa foram^bertos os envelopes contendo a documentação de habilitação apenas dos lícitantes
vencedores, fs qu^i8-)tiyeram seus conteúdos devidamente rubricados. Analisados os elementos o Pregoeiro
passou a infor

Licitante melhor classificado na fase de lances verbais inabilitado por sua documentação não atender ao

disposto no instrumento convocatório: SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ME.
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Motivos: Apresentou a certidão Estadual e FGTS vencidas, por se tratar de Micro empresa, goza de tratamento

diferenciado, também apresentou a certidão de falência / concordata com mais de 30 dias de expedição,xlnd^^^

w

desacordo com o edital e apresentou a certidão municipal junto com o atestado de capacidade técnica sem-'
autenticação, apresentando apensa cópias.

Considerado o valor apresentado pelo licitante, as observações apontadas durante o processo e os critérios
definidos no instrumento convocatório, ao final da sessão, produziu-se o seguinte resultado:
Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação:
KELSEN LIMA COSTA-Valor: R$ 119.800,00.
- Cento e Dezenove Mil e Oitocentos Reais

Licitante que manifestou imediata e motivada intenção de interpor recurso contra atos do Pregoeiro e/ou
participantes, descrita no final desta Ata, sendo-lhe concedido o prazo de três dias para apresentação das
razões do recurso, ficando os demais licitantes, neste ato, intimados para apresentar contra-razões em

igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, assegurada vista
imediata dos autos:
SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ME.

Os valores unitários, constantes da proposta e lances apresentados, bem como o resultado do certame com a
devida classificação, estão demonstrados no respectivo Mapa de Apuração, que fica fazendo parte integrante

desta Ata, independente de transcrição. Houve negociação do Pregoeiro com os licitantes, com vista à obtenção
da melhor oferta. Não sendo observada a ocorrência de recurso, o envelope contendo a documentação do

respectivo licitante não classificado dentre as melhores propostas, ainda lacrado, será devolvido ao seu
representante. Facultada a palavra: O representante da empresa SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ declarou a
intenção de interpor recurso. Considerações do Pregoeiro: Conforme o edital, foi dada uma tolerância de 15

(quinze) minutos para o início da ^ssão. A empresa KELSEN LIMA COSTA apresentou a certidão negativa de
débitos municipais venéida, coma se trata de Micro Empresa, goza de tratamento diferenciado, lhe sendo

concedido o prazo^onprme teTpffifha apresentação. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que
depois de lida e aoriads confprmé. vaj devidamente assinada.
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HISTÓRICO DA ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00003/2017

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

Aquisições de botijão de gás para atender as demandas das diversas Secretarias e e Setores da Administração
Municipal até o fim do exercício de 2017.
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 instrumento convocatório, produziu-se o seguinte quadro:
- KELSEN LIMA COSTA.

Item(s): 1; Valor: R$ 110.000,00.
- SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ME.

Item(s): 2; Valor: R$ 15.000,00.
2.0 - DA FASE DE LANCES VERBAIS
Valor

CPF/CNPJ
Participantes
1 - Botijão de gás GLP de 13 kg

55,00
55.00
44,50;

O 10.663.269/000i-01 SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ME
0

20.295.354/0001-18 KELSEN LIMA COSTA

1

10.663.269/0001-01 SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ME

2 - Botijão de gás GLP de 13 kg (só o botijão)
150,00

O
0

20.295.354/0001-18 KELSEN LIMA COSTA
10.663,269/0001-01 SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ME

1

20.295.354/0001-18 KELSEN LIMA COSTA

149,00-

10.663.269/0001-01 SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ME

148,50;

1

Í50,00

2 20.295^354/0001-18 iKELSEN LIMA COSTA

145Í)0;

2

10.663.269/0001-01 SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ME

3

20.295.354/0001-18 KELSEN LIMA COSTA

3

10.663.269/0001-01 SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ - ME

4

20.295.354/0001-18 KELSEN LIMA COSTA

144,50
140,00
139,50
120,00

3.0 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME e EPP

- Não há registro.

4.0 - DA FASE DE NEGOCIAÇÃO

ç

4.1 - Valor:

KELSEN LIMA COSTA.

Item 1: 53,90.

(0^
4.2 - Quantidade:

- Não há registro.

5.0 - DO RESULTADO FINAL

- Não há registroj
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