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ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N® 00010/2018

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos relativos à licitação
acima indicada, que objetiva: Aquisições de Quadros Escolares para melhor atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação. Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação

seguinte meio de divulgação: Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame
- 31/01/2018; Jornal A União - 01/02/2018; Diário Oficial do Estado - 01/02/2018.

Licítantes cadastrados neste processo:

CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA - CNPJ: 19.752.596/0001-04;
L & J TRANSFER LTDA - CNPJ: 07.046.164/0001-07.

21/02/2018, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria n® 01/2018 de
02/01/2018, composta pelos servidores: LUIS SEBASTIÃO ALVES - Pregoeiro; MARIA JOSÉ GRIGÓRIO
CAVALCANTE - Membro da equipe de apoio; JULIANA COSTA SILVA - 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.

Licítantes qualificados a participar desta reunião:

L & J TF?ANSFER LTDA - Representante: João de Sales Nascimento (Representante legal);
CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA - Representante: Jordão Bruno de Carvalho Pereira (Representante
legal).

Em seguida foram identificados os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação dos licitantes
devidamente qualificados, abrindo-se os envelopes Proposta de Preços os quais tiveram seus conteúdos
rubricados pelos presentes. Analisadas as propostas, passou a informar: Todos os licítantes apresentaram
propostas, no aspecto formai, em consonância com as exigências do instrumento convocatório. Procedeu-
se o registro de pre^s apresentados, a divulgação da classificação das propostas e a convocação dos licitantes,
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 foram abertos os
envelopes contendo a documentação de habilitação apenas dos licitantes vencedores, os quais tiveram seus
conteúdos devidamente rubricados. Analisados os elementos o Pregoeiro passou a informar O licitante melhor
colocado na fase de lances verbais foi habilitado. Considerados os valores apresentados pelos licitantes, 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:

CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA - Valor: R$ 16.400,00.
- Dezesseis Mil e Quatrocentos Reais

Os valores unitários, constantes das propostas e lances apresentados, bem como o resultado do certame com a
devida classificação dos licitantes, estão demonstrados no respectivo Mapa de Apuração, que fica fazendo parte
integrante desta Ata, independente de transcrição. O envelope contendo a documentação do respectivo licitante
não classificado dentre as melhores propostas, ainda lacrado, será devolvido ao seu representante. Facultada a
palavra: nenhuma observação foi feita. Considerações do Pregoeiro: Conforme o edital foi dada uma tolerância de



15 (quinze) minutos. Nada n^is havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de iiáíe^achâ
conforme, vai devidamente a^nada.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HISTÓRICO DA ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2018

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 Quadros Escolares para melhor atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

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, antes da etapa competitiva - fase de lances verbais -,
produziu-se o seguinte quadro:

- CENTER COMERCIAL FORMIGA LIDA.
Item(s): 1; Valor: R$ 21.250,00.

2.0 - DA FASE DE LANCES VERBAIS

ICPF/CNPJ Participantes Valor
1 - Quadro branco escolar com medidas aproximadas (3m x 1,23m) com acabamento e moldura de jatobá e
fórmica alto brilho

0 07.046.164/0001-07 L & J TRANSFER LTDA 980,00
0 19.752.596/0001-04 CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA 850,00
1 07.046.164/0001-07 L & J TRANSFER LTDA 845,00
1 19.752.596/0001-04 CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA 656,00

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 resuitado:

Licitante vencedor, item correspondente e respectivo valor total da contratação:

CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA. _ (P'



Item(s): 1.
Valor: R$ 16.400,00. !/
- Dezesseis Mil e QMa^ocentòs Reais
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HISTÓRICO DA ATA - ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N® 00010/2018

QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS APRESENTADOS
Situação Iniciai das propostas com indicação dos iicitantes classificados para a fase de lances verbais.

Participantes VlUnlt. Class.1 Porc. iObs.
1 - uuaaro Dranco escolar com medidas aproximadas (3m x 1,23m) com acabamento e moldura de jatobá e
fórmica alto brilho *

UtN i bK CUMbKCIAL FORMIGA LTDA
850,00 1 0,00®/o IV

L & J TRANSFER LTDA
980.00 2 15.29®/o LV

LV - CLASSIFICADO PARA A FASE DE LANCES VERBAIS

Belém - PB, 21 de Fevereiro de 2018
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