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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N" 00028/2017

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos relativos
à licitação acima indicada, que objetiva: Contratação de empresa no ramo pertinente, para serviços de
assessoria e acompanhamentos, orientações técnicas e participativa nas licitações de modalidades
diversas, conforme Leis Federais, 8.666/93 e 10.520/2002 e demais legislações vigentes, lançamentos
e manutenções em sistemas próprios da Contratante/outros, pelo período de 12(doze) meses. 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 - 12/04/2017; Diário Oficial do
Estado -13/04/2017; Jornal A União -13/04/2017.

Licitante cadastrado neste processo:
DOUGLAS NÓBREGA GOMES 09041329439 - CNPJ: 26.803.092/0001-31.

Às 07h15min do dia 28/04/2017, 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 GRIGÒRIO CAVALCANTE - 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.

Licitante qualificado a participar desta reunião:

DOUGl-AS NÓBREGA GOMES 09041329439 - Representante: Douglas Nóbrega Gomes
(Administrador).

Em seguida foram identificados os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação do
licitante devidamente qualificado, abrindo-se o envelope Proposta de Preços o qual teve seu conteúdo
rubricado pelo presente. Analisada a proposta, passou a informar:

O licitante apresentou proposta, no aspecto formai, em consonância com as exigências 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 e devidamente registrados no correspondente Histórico da Ata, os respectivos
lances verbais. Após a conclusão e divulgação do resultado desta etapa foi aberto o envelope contendo
a documentação de habilitação apenas do licitante vencedor, o qual teve seu conteúdo devidamente
rubricado. Analisados os elementos o Pregoeiro passou a informar: O licitante melhor colocado na
fase de lances verbais foi habilitado. 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:

DOUGLAS NÓBREGA GOMES 09041329439 - Valor: R$ 33.600,00.
- Trinta e Três Mil e Seiscentos Reais

Os valores unitários, constantes da proposta e lances apresentados, bem como o resyjtad^ter.ç^rtame

com a devida classificação, estão demonstrados no respectivo Mapa de Apuração. -éiue^a^Tazendo
parte integrante desta Ata, independente de transcrição. Facultada a palavra: nenhuma observação foi

feita. Considerações do Pregbeiro: Conforme o edital, foi dada uma tolerância de 15 (quinze) minutos

para o início da sessão. Nad^mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e
achada conforme, yai jaevjaajfn^te assinada.
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HISTÓRICO DA ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2017

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

Contratação de empresa no ramo pertinente, para serviços de assessoria e acompanhamentos,
orientações técnicas e participativa nas licitações de modalidades diversas, conforme Leis Federais,
8.666/93 e 10.520/2002 e demais legislações vigentes, lançamentos e manutenções em sistemas
próprios da Contratante/outros, pelo periodo de 12(doze) meses.
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:
- DOUGLAS NÓBREGA GOMES 09041329439.
Item(s): 1; Valor: R$ 33.600,00.
2.0 - DA FASE DE LANCES VERBAIS

CPF/CNPJ
Participantes
1 - Contratação de empresa no ramo pertinente prira se"/ r, cacompanhamentos, orientações técnicas e participativa m-f
■: õc:.conforme Leis Federais, 8.656/93 e 10..5-'?6/7.r';2 c
; .n f-; r-* . O-/ •

C: I o *1'1 r > ;-i rr; r«

Valor
:í ~
= - : ..:
• • -

'

^

026.803.092/0001-31 DOUGLAS NÓBREGA GOMES 09041329439

2.800.00

3.0 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME e EPP

- Não há registro.

4.0 - DA FASE DE NEGOCIAÇÃO
4.1 - Valor;

- Não há registro.
4.2 - Quantidade:

- Não há registro.
5.0 - DO RESULTADO FINAL

Considerados os valores apresentados por cada licitante, as observações apontadas durante o

processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final desta sessão, produziu-se o
seguinte resultado:

Licitante vencedor, item correspondente e respectivo valor total da contratação:
- DOUGLAS NÓBREGA GOjyiES 09041329439.
Item(s): 1.
Valor: R$ 33.600,(
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ASTIAO ALVES

MARIA ERICA DE LIRA SANTOS

DOUGLAS NOBRE

MES 09041329439

MARIA JOSE GRIGDRIO CAVALCANTE

-toc-AKí/yNx nna11an <x
Ajr)r>..
LARISSA N'AYARÍíl ALMEIDA GOUVEIA

PROPOSTA ATUALIZADA

\%.

^1/- .-.o

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2017

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente, para serviços de assessoria e acompanhamentos,
orientações técnicas e participativa nas licitações de modalidades diversas, conforme Leis Federais, 8.666/93 e
10.520/2002 e demais legislações vigentes, lançamentos e manutenções em sistemas próprios da
Contratante/outros, pelo período de 12(doze) meses.
NÚMERO DE inscrição

NOME

26.803.092/0001-31

DOUGLAS NÕBREGA GOMES 09041329439

LOGRADOURO

NUMERO

Rua Herotides Porpino

12

CEP

BAIRRO

município

UF

58200-000

Clóvis Bezerra

Guarabira

PB

INSCRIÇÃO eSTAO JAL

COMPLEMENTO

PESSOA PARA CONTATO

TELEFONE

representante

000 oooooooo

CODIGO

1

UNIDADE QUANTIDADE P.UNITARIO P. TOTAL

DISCRIMINAÇÃO

Contratação de empresa no ramo pertinente, para
serviços de assessoria e acompanhamentos,
orientações técnicas e participativa nas licitações de
modalidades

□

diversas,

conforme

Leis

Mês

12

2.800,00

33.600,00

Total:

33.600,00

Federais,

8.666/93 e 10.520/2002 e demais legislações
vigentes, lançamentos e manutenções em sistemas
próprios da Contratante/outros, pelo período de 12
(doze) meses
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HISTÓRICO DA ATA - ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N° 00028/2017
QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS APRESENTADOS

Situação inicial das propostas com indicação dos licitantes classificados para a fase de lances verbais.
VI. Unit.

Participantes

1

Class.

Porc.

Obs.

Contratação de empresa no ramo periirie:M-' . píu?! se-vi ;

orieiiU^có;"'? íociiicas o pnfticipativj ivís
8,GS6/93 f- !0 92lí;2C02 ;> i-iriaip 5/;;; 9 ■; .

da Conlrataniu/outros. polo perjouo cio 12 (cfo;--.;;
DOUGLAS NÓBREGA GOMES 09041329439

'

: ■

.o
2.800.00

1

0.00% LV

LV - CLASSIFICADO PARA A FASE DE LANCES VERBAIS

Belém - PB. 28 de Abril de 2017

ALVES

MARIA JOSÉlí3RiG0RIÓ CAVALCANTE

MARIA ERICA DE LIRA SANTOS

Yvoii qaox

xAo.

LARISSA NAYA'RA ALMEIDA GOUVEIA

