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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N® 00025/2018
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^Sin\e^Tefo
rd^egío"
OtToSrrT^ado
ôrgao Kealirador do Ce'rta.e - 10/03/2oÃ"^rÍrio^'o%tia/ d'a'ÍL'
Sfwf6fiO/nn"nT ^7 ''TrTuT™
PARAFUSO COMERCIO DE MATERIAL' DE CONSTRUÇÃO LTDA - ^NPJ
23/03/2018 reuniu\
p
CONSTRUÇÕES - CNPJ; 02.737.810/0001-50. As 13:00 horas do dia
10/01/201^
Pregoeiro
e EquipeJOSE
de Apoio,
designada
pela- Portaria
n® 005/2018
de
Íttoo
composta
pelosBERNARDO
servidores:
ROBERTO
DA SILVA
PreooeiroíPRFrnFTnn
SUBSTITUTO)
MARCOS
AURÉLIO
DE LIMA - Membro
da equipe
de apoio;
EL?A^rBÂRROrPEDROZA
- Membro da equipe de apoio; EDSON SILVESTRE DA COSTA - Me^ro da equipe S ap^^^
disposições contidas no instrumento convocatório, o Pregoeiro abriu
LrtZíZZZ
Z ^reunião: AREIA
° credenciamento
dos interessados.
qualificados
participar desta
PARAFUSO COMERCIO
DE MATERIALLicitantes
DE CONSTRUÇÃO
LTDA -a

Brasileira,
Emp^esfri^resid^te
e domiciliado na Rua Dep. Eduardo Soares, TEIXEIRA,
73 - Centro
- Areia -Casada,
PB, CPF
n® 076.888.564-77
OLIVEM JÚNIOfT^^rasileiro
Manoeí^e Barros
ri ^

CONSTRUÇÕES - Representante: JOSÉ ARLINDO
Direito, residente e domiciliado na Av.

PB. Em seguida í
foram identificados
os envelopes
contendo
as propostas
p os
n° 1585354 SSP
SSP-PB
~
.93Í-M,
Carteira
de Identidade

Proposta de Prect""'"'"
Preços os quais tiveram seus conteúdos
pelos presentes
a^
P?oS^"a°de
devidamenterubricados
qualiffcados,
abríndo-se Analisadas
cs envelcp::
propostas, passou a informar: Todos os licitantes apresentaram^^propostas, íraspecío for^a
aDT-PSP^?"^"'''^^
instrumento convocatório. Procedeu-se o registro de preços
tZZ
^ divulgação
da classificação
das convocatório,
propostas e a para
convocação
dos licitantes
de
acordo com os_critérios
definidos
no instrumento
a apresentação
dos lancef
nrpl^
^ ocorrência
de igualdade
de preços
cotados, a classificação
foi definida
na
presença
dos participantes
da reunião.
Posteriormente
deu-se continuidade
a fasepor
em sorteio
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 LeLeíSpes

roní^"H° ^devidamente rubricados.
habilitação
apenasosdoselementos
licitantes
vencedores,
os quais tiveramToS
seus
conteúdos
Analisados
o Pregoeiro
pissouTínfoímar
melh^ores colocados na fase de lances verbais foram habilitados. Considerados os

espectivo
Mapa de
sí
;ir
~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 de^Sen^inada
I
JOSE ROBERTO DA SILVA

Veí^^^íÊTRO c:S"BSTIIIífe©^=fÍRRÕOS AURÉLIO
BERNARDO DE LIMA

T.íA\Xhf
ELIANA BARROS PEDRO^

^7ur^/^ .fS A ^

rl o ^OtT/^

EDSON SILVESlI^E DA COSTA

a

AREIA PARAFUSO COMERCIO"DE
nnMF-RrTfV^^Fn^ãmrDTnT
MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA

r'

^

-—s—

ZEARLIN DO CONSTRUÇÕES

,

'

