
ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFXITURÀ MUNICÍPÀ! DE I.{OGEIRO

coMrssÃo PERMÀNENTE DE LÍCrrÀÇÀO

ÀTÀ OO1 - PREGÁO PRESENCIÀI N. OOO18/2022

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe
rêIatlvos à licitação âcima j-ndicada, que
CONTRATÀÇÀO DE EMPRESÀ PARÀ EORNECIMENTO

MOGEIRO.

de Àpaio, encarregados de

DÊ MÃTERIA], ELÉTRICO PARA

atuar nos procedimentos

PREEEÍTURÀ MUNICIPÀL DE

Fôi dada a devidê publicidade ao certâme,
do seguinte meío de d.ivulgaÇão:
Quadro de DivulgaÇão do Órgão Realizâdor

em observância a legislação pêrtinente, utilizando-sê

do Certamê - 25/04/2022.

Licitante cadastrado neate proces so:
WIKE MÀTERIAL EIETRICo E DECORÀCAo LTDA - CNPJ: 39 ' 673 ' 581/0001-68 '

Às 08:30 horas do día L't/os/2022, reuniu-se o Prêgoeiro e Equipe dê Apoj-o, designada pela

Poltaria n" OO2/2022 de O3/ol/2022, composta pêIos servidores:
EÍÀvIANo CLEBSoN ARAÚJo - Pregoeiro;
LUIS FRÀNCISCO DÀ S II,VA MELO - MeÍüro da equipe de apoio,
SILVANA GRACIANO BENTO SILVA - Mêrüro da equipe de aPoio'

Inicialrnente, conforme as disposiÇóes contidas no instr\rmento convocatóiio, o Plêgoeiro abriu a

sessão pública e êfetuou o credenciamento dos intelêssados'

Licitantê qualificado a participar dêsta reunião:
!íIKE MÀTERIÀL ELETRICO E DECORAaAO LTDA - Envelopê sen representante: partici.pação vá]ida.

Em seguida foran identificados os envêlopes contendo a proposta e os documêntos

do licitante devidamente qualificado, abrindo-se o envelope ProPosta de PreÇos

conteúdo ]:ubricado pelo pxesente. AI.Iafisada a proposta, passou a informar:

de habilitação
o qual teve seu

O ticitante aPresentou Proposta,
instrumênto convocatório.

ConsideraÇões do Pregoêilo:
documentos dê habilitação e

LTDA.

aspecto formal, em consonância com as exigências do

Procedeu-se o registro de PreÇos
convocaÇão do licitantê, de acordo
a apresentaÇáo dos lancês.

classificaÇão da Proposta
instrumento convocatôrio,

posteriormente dêu-se continuidade a fase em que foram êfetuados ê devidamentê reqistrados
correspondente Histórico da Ata, os respectivos lance§ verbais'

o
5eu

envelope êontendo a
conteúdo devidamente

nc

Rêcebemos via correios
proposta de Preço da

apresentados, a divulgaÇão
com os critérios definidos

da
no

ea
para

no

Após a conclusão e divulgação do rêsultado desta etapa foi aberto
docurnentaçáo de habilitaÇáo apenas do licitante vencedor' o qual teve
rubricado, Anatisados os elehentos o Pregoeiro passou a infomar:

O ticitante mêlhor cofocado na fase dê lances verbais foi habilitado'

considerâdo o vafor apresentado pelo licitante, as obselvaÇões apontadas durante o

o" crlte.ios definido; no instrumento convocatório, ao final da sessão, produziu-se

resultado:

Licitante vencedor e respectivo valoi total da contrataÇào:
WIKE MÀIERIAL ELETRICO E DECORÀCAO LTDA - valor: RS 24 600'00

processo e
o seguinte

bern como o rêsultado do
Mapa de ApuraÇáo, que ficaosvalorêsunitários,constantesdâpropostaelancesaprêsentados'

àà.tu.. .o* a dêvida classificaÇão, e§tão demonsttados no rêspectivo
iu"."ao pu.a" integrânte desta Ata, independente de transcrlÇão'

Eacultada a palavra: nênhuma observaÇão foi feita

via sEDEx CoD RÀSTREIO B 51970714 I BR os
LÉTRICO E DECORÀÇÁOêmprêsa WIKt'l MÀTERIÀL

@/
\



Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presênte Ata, que dêpois de fida e achada êonfol:mê,
vai devidamente as da.

FLAVI CLEBSON LUÍS SCO DÀ SILVÀ MELÔ

SILVANA GRÀC O BENTO SI LVA

.uÍério Josê d€ FeíÍúa
S€cÍetáío M. da Coílrdaüi.-

CÉr-al do l,li/nrclpo
Maríâra n' 2056



ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREEEIÍT'RA MTJNICIPÀ,, DE MOGEIBO
col4ÍssÀo PERMÀNENIE DE LrCrrÀÇÀO

TIISTORICO DÀ ÀTÀ OO1 PREGÃO PRESENCIÀ! NO OOO18 /2022

Histórlco da Atâ dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe dê Àpoio, encarrêgados dê atuar nos
procêdimentos rêlativos à licitaÇão acima indicada, que objetiva:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESÀ

MOGEIRO.

1.0 DÀ PROPOSIÀ DE PREÇOS

Registraados os valorês ofertados por cada proponente, e coôsideradas iniclalmêntê as observaÇôês
apontadas e os critérios definidos no respectivo instrumênto convocatório, antes da êtapa
competitiva - fase de lances verbais -, produziu-se o seguinte quadro:

_ WIKE MÀTERIÀL ELETR]CO E DECORÀCAO LTDÀ.
Item(s): 17; Vafor: R$ 24.600,00.

DÀ EASE DE IÀNCES VERBÀIS
lPa!ti

.-,]

R LE !',OTOETETRON:CO 220V rÊ0? tir

2.0 -

PÀRÀ FORNECIMENTO DE MATER]ÀL ELÉTRICO PARÀ PREFEITURÀ MUN]C]PAL DE

3 9. 67 3. 58 1 /0001-68'I,ÍI(E MATERIA], ELETR1CO E DECORÀCÀO I,TDAt0i

,0 - DO TRATÀÀíEI{rO DIEEREIICIADO PÀRÀ ME ê EPP

Não há registro.

.o - DÀ sÀsE DE NEGOCIÀÇÁO

3

4

4 1 - Valor:
Não há rêgistro.

4,2 - Quantidade:
- Nâo há registro.

5.0 - DO RESUI,TÀDO TINÀI

Considerados os valores
processo ê os critérios
sê o seguintê !esultado:

apresentados por cada ficltanteT as
definidos no instrumênto convocatório,

observaÇões apontadas durante o
ao final dêsta sessão, Produziu-

Licitante vêncedor, itêm cortêspondentê e respêctivo valor total da contratação:
- iíIKE MÀTERÍAL ELETRICO E DECORÃCAO LTDA.
CNP,I | 3 9. 673.581/0001-68.
Ttêni(s) : 17.
Vafor: R$ 24.600,

rLÀVI O CLEBSON AXÀ JO LUI

FcíÍsía
SrcÍrtário M. aa Cqldaóda-

GêÍalô l.ixlid/.
Matrícul3 no 2056

CISCO DA S IT,VÀ MELO

S ]LVANA G ENTO S ]LVÀ

iPFlCNPJ Íalor

12,34
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