ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N® 00008/2018

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos relativos à licitação acima indicada, que
objetiva: Aquisição de Material Esportivo Para Atender as Necessidades da Secretaria de Esporte do Município de Areia - PB. Foi dada a
devida publicidade ao certame, em observância a legislação pertinente, utilizando-se do seguinte meio de divulgação: Diário Oficial do

Estado - 18/01/2018; Jornal a União - 18/01/2018; Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 18/01/2018. Licitantes
cadastrados neste processo: HML COMERCIAL LIDA - ME - CNPJ: 05.393.059/0001-00; SPORTS MAGAZINE LTDA - EPP - CNPJ:

04.826.424/0001-60. Às 09:30 horas do dia 30/01/2018, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria n° 005/2018 de
10/01/2018, composta pelos servidores: JOSÉ ROBERTO DA SILVA - Pregoeiro;(PREGOEIRO SUBSTITUTO) MARCOS AURÉLIO
BERNARDO DE LIMA - Membro da equipe de apoio; ELIANA BARROS PEDROZA - Membro da equipe de apoio; EDSON
SILVESTRE DA COSTA - 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. Licitantes qualificados a participar desta reunião: HML
COMERCIAL LTDA - ME - Representante: DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO, Brasileiro, Solteiro, Representante, residente e
domiciliado na Rua José Henrique de Miranda, 75 - Camalaú - Cabedelo - PB, CPF n" 079.915.534-93, Carteira de Identidade n° 3137789
SSP/PB; SPORTS MAGAZINE LTDA - EPP - Representante: RAIMUNDO MAZION FILHO, Brasileiro, Casado, Empresário, residente e
domiciliado na Rua José Tavares Benevides, 180 - Jardim Oceania - João Pessoa - PB, CPF n" 221.151.701-30, Carteira de Identidade n°

485612 SSP/DF. 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 licitantes apresentaram propostas, no aspecto formal, em consonância com as
exigências do instrumento convocatório. Conta na proposta da empresa HML COMERCIAL LTDA - ME o valor total de R$ 196.710,00

(Cento e noventa e seis mil setecentos e dez reais), mas o valor correto é de R$ 195.010,00 (Cento e noventa e cinco mil reais e dez

centavos). O Pregoeiro e a equipe decidiram que o fato NÃO DESCLASSIFICA a licitante. Procedeu-se o registro de preços 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: A licitante SPORTS MAGAZINE LTDA - EPP deixou de constar na

documentação a Certidão de Adimplência com o Município de Areia/PB. O Pregoeiro colocou a questão para a licitante concorrente, a
mesma afirmou que a licitante em questão poderia apresentar a referira certidão em momento oportuno. A licitante providenciou certidão na
mesma data do certame. Assim sendo, todos os licitantes melhores colocados na fase de lances verbais foram HABILITADOS. 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: Licitantes vencedores e respectivo valor total da contratação: HML COMERCIAL LTDA ME - Valor: R$ 98.952,50; SPORTS MAGAZINE LTDA - EPP - Valor: R$ 46.511,30. 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. 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 assiní
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