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c:AMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
COMIssAo PElUWIENTE DI!: LICITAÇAo

ATA 001 - CONVITE N° 00001/2018

Ata dos trabalhos da Comís são Permanente de Lí.cí.t ação , encarregada de atuar nos pro~ê'a±...eiit'Os-·
relativos à licitação acima indicada, que objetiva:

Contratação de empresa no ramo de bens móveis, destinado a atender as demandas da presidência
da Câmara Municipal de Vereadores de Itapororoca-PB, para o exercício 2018.

Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação pertinente, utilizando
se do seguinte meio de divulgação: Diário Oficial do Estado - 15/01/2018; Quadro de Divulgação
do Órgão Realizador do Certame - 15/01/2018. Licitantes cadastrados neste processo: JOAO
BATISTA EMIDIO 06849276751 - CNPJ: 19.886.307/0001-60; JONATHA DA SILVA LOURENCO 10129075469 _
CNPJ: 29.229.261/0001-60: MARIA JOSE FELIX DA COSTA 63950596453 - CNPJ: 19.712.894/0001-70.

•
Às 15:15 horas do dia 22/01/2018, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela
Portaria n° 01 de 02/01/2018, composta pelos servidores: DENILSON JOSÉ FLORENTINO
Presidente; MAGNA MARIA COSTA DE SOUZA RODRIGUES - Membro; ÉRISSON FERNANDES DA SILVA _
Membro. Inicialmente, conforme as disposições contidas no instrumento convocat6rio, o
Presidente abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento dos interessados. Licitantes
qualificados a participar desta reunião: JOAO BATISTA EMIDIO 06849276751 - Representante: JOAO
BATISTA EMíDIO, Brasileiro, Solteiro, Empresario, residente e domiciliado na Sitio Ipioca, SN
- Zona Rural - Itapororoca - PB, CPF n° 068.492.767-51, Carteira de Identidade nO 1556168 SSP
PB; JONATHA DA SILVA LOURENCO 10129075469 Representante: JONATHA DA SILVA LOURENÇO,
Brasileiro, Solteiro, Agricultor, residente e domiciliado na Rua João Florencio Pereira Neto,
03 - Tambor - Itapororoca - PS, CPF n° 101.290.754-69, Carteira de Identidade nO 3682286 SSP
PS; MARIA JOSE FELIX DA COSTA 63950596453 - Representante: MARIA JOSÉ FÉLIX DA COSTA,
Brasileira, Separada, Empresaria, residente e domiciliado na Sitio Nascente, PB - Zona Rural _
Itapororoca - PB, CPF n° 639.505.964-53, Carteira de Identidade n° 1344491 SSP-PB. Em seguida
foram identificados os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação dos
licitantes devidamente qualificados, abrindo-se os envelopes Documentação os quais tiveram
seus conteúdos rubricados pelos presentes. Conferidos os elementos apresentados, passou a
informar: Todos os licitantes foram considerados habilitados. Após a divulgação do resultado
da fase habilitação, observado o prazo recursal ou registrada a desistência expressa dos
licitantes de apresentarem qualquer interposição de recurso, foram abertos os envelopes
contendo as propostas de preços dos proponentes habilitados, os quais tiveram seus conteúdos
devidamente rubricados. Analisadas as propostas o Presidente passou a informar: Todos os
licitantes apresentaram propostas, no aspecto formal, em consonância com as exigências do
instrumento convocatório. Considerados os valores ofertados por cada proponente, devidamente
registrados no correspondente Histórico da Ata, 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:

JONATHA DA SILVA LOURENCO 10129075469 - Valor: R$ 54.000,00.

• O valor unitário constante da proposta apresentada, 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. Facultada a palavra:
nenhuma observação foi feita. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que
depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada.



cAIw<A MUNICIPAL DE ITAPOI<OROCA
COMISSÃO PlWIIINEN'rEDE LICITAçAo

HISTÓRICO DA ATA 001 - CONVITE N· 00001/2018 \
Histórico da Ata dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação,
procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva:

\,
encarregados ~r~ __~~~.

Contratação de empresa no ramo de bens móveis, destinado a atender as demandas da presidência
da Câmara Municipal de Vereadores de Itapororoca-PB, para o exercício 2018.

1.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

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:

- JONATHA DA SILVA LOURENCO 10129075469.
Item(s): 1.
Valor: RS 54.000,00

2.0 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME. EPP - FASE PROPOSTA

4It - Não há registro.
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