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ATA 001 - CONVITE N° 00002/2019

Ata dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encarregada de atuar nos procedimentos
relativos à licitação acima indicada, que objetiva:

Contratação da prestação de serviços de: filmagem e edição das reuniões da Câmara Municipal de
Vereadores de Itapororoca, bem como eventos celebrados por a mesma.

Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação pertinente, utilizando
se do seguinte meio de divulgação: Diário Oficial do Estado - 15/02/2019; Quadro de Divulgação
do Órgão Realizador do Certame 15/02/2019. Licitantes cadastrados neste processo: ALDO
APOLINARIO DA SILVA 98087550463 CNPJ: 14.645.332/0001-38; FELIPE PEDRO DA SILVA - CPF:
129.705.117-38; LUANA FREIRE DOS SANTOS - CPF: 091.228.954-69.

Às 14:15 horas do dia 22/02/2019, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela
Portaria nO 05 de 03/01/2019, composta pelos servidores: DENILSON JOSÉ FLORENTINO
Presidente; MAGNA MARIA COSTA DE SOUZA RODRIGUES - Membro; NÁLLYDA BEGNNA DUARTE DA SILVA -
Membro. Inicialmente, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório, o
Presidente abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento dos interessados. Licitantes
qualificados a participar desta reunião: ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463 - Representante:
ALDO APOLINÁRIO DA SILVA, Brasileira, Casado, Empresário, residente e domiciliado na Av.
Severino Jorge de Sena, SN Centro Cuite de Mamanguape PB, CPF n? 980.875.504-63,
Carteira de Identidade nO 1780726 SSP-PB; FELIPE PEDRO DA SILVA - Representante: FELIPE PEDRO
DA SILVA, Fotografo, residente e domiciliado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 931 - Centro -
Itapororoca _ , CPF nO 129.705.117-38; LUANA FREIRE DOS SANTOS - Representante: LUANA FREIRE
DOS SANTOS, Brasileira, Solteira, Autonoma, residente e domiciliado na Sítito Açude, SN - Zona
Rural _ Itapororoca - PB, CPF nO 091.228.954-69. 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: ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463 Valor: R$
27.930,00. 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
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HISTÓRICO DA ATA 001 - CONVITE N° 00002/2019

Histórico da Ata dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encarregados de atuar nos
procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva:

Contratação da prestação de serviços de: filmagem e edição das reuniões da Câmara Municipal de
Vereadores de Itapororoca, bem como eventos celebrados por a mesma.

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:

_ ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463.
Item(s): 1.
Valor: R$ 27.930,00

2 . O _ DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME e EPP - FASE PROPOSTA

- Não há registro.

oJl;JOSÉ FLORENTINO

LUANA FREIRE DOS SANTOS

FELIPE PEDRO DA SILVA


