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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2018

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos relativos à licitação
acima indicada, que objetiva: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar
condicionado, visando o atendimento das demandas da Administração Municipal. 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 - 23/05/2018; Jornal A União - 24/05/2018; Diário Oficial do Estado -
24/05/2018.

Lícitantes cadastrados neste processo:

ANTONIO SILVEIRO PEREIRA DA SILVA - CNPJ: 28.054.239/0001-63;
FABIANO FERREIRA - CNPJ: 23.468.781/0001-49.

Às IlhOOmin do dia 07/06/2018, 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.

Lícitantes qualificados a participar desta reunião:

FABIANO FERREIRA - Representante: Fabiano Ferreira (Titular);
ANTONIO SILVEIRO PEREIRA DA SILVA - Representante: Rondenelly Renê Macedo Silva (Procurador).

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: Todos os lícitantes apresentaram
propostas, no aspecto formal, em consonância com as exigências do instrumento convocatório. 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. 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 lícitantes vencedores, os quais tiveram seus
conteúdos devidamente rubricados. Analisados os elementos o Pregoeiro passou a informar: Todos os lícitantes
melhores colocados na fase de lances verbais foram habilitados. Considerados os valores apresentados
pelos lícitantes, 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:

ANTONIO SILVEIRO PEREIRA DA SILVA - Valor: R$ 18.600,00.
- Dezoito Mil e Seiscentos Reais ^

Os valores unitários, constantes das propostas e lances apresentados, bem como o resultado do certame com a
devida classificação dos lícitantes, estão demonstrados no respectivo Mapa de Apui^ão, que fica fazendo parte
integrante desta Ata, independente de transcrição. O envelope contendo a docminéntação do respectivo licitante
não classificado dentre as melhores propostas, ainda lacrado, será devolvido^áo seu representante. Facultada a

^ ^ '



palavra: nenhuma observaç
6 achada conformib, vai

foi feita. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de liçjà v
mente assinada.

ALVES

STA 8 LVA

NldsiW&RO FÉàEÍRÃ DA SILW

MARIA JOSÉ GRIGORIO CAVALCANTE-^'

LARISSA NAYARA ALMEIDA GOUVEIA
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FABIANO FERREIRA
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HISTÓRICO DA ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N® 00029/2018

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 serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, visando o
atendimento das demandas da Administração Municipal.

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:

- ANTONIO SILVEIRO PEREIRA DA SILVA.

Item(s): 1; Valor: R$ 19.200,00.

2.0 - DA FASE DE LANCES VERBAIS

CPF/CNPJ Participantes Valor

1 -

em

tenr

de

Atividade de Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado. Observação: A
3resa responsábel pela prestação do serviço descrito acima, deverá está a disposição da Edilidade em
ipo integral, de segunda a sexta-feira, distribuindo sua carga horária para o atendimento das demandas
todas as Secretarias e setores da Administração Pública

0 23.468.781/0001-49 FABIANO FERREIRA 4.800,00

0 28.054.239/0001-63 ANTONIO SILVEIRO PEREIRA DA SILVA 1.600,00

1 28.054.239/0001-63 ANTONIO SILVEIRO PEREIRA DA SILVA 1.590,00

2 28.054.239/0001-63 ANTONIO SILVEIRO PEREIRA DA SILVA 1.550,00

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

/P

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:

-ANTONIO SILVEIRO PEREIRA DA SILVA.



Item(s): 1.
Valor: R$ 18.600 00
(Dezoito Mil e soe ntos

EBAST AO ALVES

SJL

i2m-^
MARIA JOSÉ GRP30RIO CAVALCANTE

ULIANAOOSTA SILVA

ÓNIO SILVEÈRO PE^RÀ DA SILV

JxXXavx^-T-aCX, CX>a,jcx •
LARISSA NAYARA ALMEIDA GOUVEIA

FABIANO FERREIRA
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HISTÓRICO DA ATA - ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N® 00029/2018

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

Participantes VI. Unit. Çlaès. Poro. Obs.

1 - Atividade de Manutenção preventiva e corretiva de apareihos de ar condicionado. Observação: A
empresa responsábei peia prestação do serviço descrito acima, deverá está a disposição da Ediiidade em
tempo integral, de segunda a sexta-feira, distribuindo sua carga horária para o atendimento das demandas
de todas as Secretarias e setores da Administração Púbiica
ANTONIO SILVEIRO PEREIRA DA SILVA 1.600,00 1 0,00% LV

FABIANO FERREIRA

LV - CLASSIFICADO PARA A FASE DE LANCES VERBAIS

Belém - PB, 07 de Junho de 2018

4.800,00 200,00% LV

ALVES

MARIA RIdORto CAVALCANTE

LI^NACO!JULIANA COSTA SILVA

LARISSA NAYARa/ALMEIDA
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 GOUVEIA


