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Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitações Públicas para análise e 
recebimento dos envelopes contendo os documentos para julgamento da fase 
de habilitação e dos envelopes de propostas de preços da Tomada de Preços 
nº 001/2020, Processo Administrativo nº 001/2020. 

 
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte 
(24/01/2020), às 8:00 (oito) horas, os membros da comissão permanente de 
licitação da Prefeitura Municipal de Ipubi - PE, reuniram-se para o recebimento 
dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços relativos a Tomada de 
Preços nº 001/2020, Processo Administrativo nº 001/2020, que tem como 
objeto a  locação de tratores agrícolas com arado de 03 ou 04 discos de 26 ou 
28 polegadas, de 65 a 85 cv, com tratorista, para a realização e execução dos 
serviços de aração de 7.431 (sete mil quatrocentos e trinta e uma) 
horas/máquinas de terra na Zona Rural do Município, para atendimento ao 
programa "Roça do Povo", desenvolvido pela Secretaria Municipal de 
Agricultura, conforme especificado no item 1.1 abaixo, mediante as condições a 
seguir expostas. O Sr. Presidente informou que o referido processo tem amparo 
legal fundamentado no artigo 22, II, § 2º e artigo 38, I, da Lei Federal nº 
8.666/93 e modificações posteriores. Em prosseguimento aos trabalhos, o 
Senhor(a) Presidente comunicou que foi expedido 01 (um) ofício da C.P.L., 
informando o Tribunal de Contas de Pernambuco, Publicação no Diário Oficial 
do Município e Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, 
informando acerca do presente processo licitatório, conforme documentos 
insertos nos autos do citado processo. Não comparecendo representante da 
Inspetoria de Petrolina, deu-se prosseguimento aos trabalhos nos trâmites 
legais. Dando inicio aos trabalhos, a Presidente da CPL, procedeu-se com o 
pregão, comparecendo tempestivamente apenas 01 (uma) empresa, sendo a 
empresa Envelope nº 01- MANDACARÚ LOCAÇÕES E LIMPEZA EIRELI - 
ME, com sede na Rua Gregório Ramos, nº 33 – centro – Alegrete do Piauí - PI 
CNPJ nº 17.052.294/0001-06, representado pelo seu representante legal a Sr 
RAFAEL VIDAL RODRIGUES, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 
2007029056053 SSP/CE, CPF nº 047.223.123-54, residente e domiciliado na 
Avenida Ailton Gomes de Alencar, nº 1122, Franciscanos, Juazeiro do Norte - 
CE,  com os respectivos envelopes de habilitação e propostas de preços, 
aberto os envelopes de habilitação, após a analise da documentação, tendo o 
licitante presente renunciado ao prazo recursal a fase de habilitação, 
prosseguindo-se para a segunda fase com a abertura dos envelopes contendo 
as propostas de preços, foram computados  os preços ofertados para o mapa 
de apuração de preços, quando obtivemos o seguinte resultado: empresa 
Envelope nº 01- MANDACARÚ LOCAÇÕES E LIMPEZA EIRELI - ME, com 
sede na Rua Gregório Ramos, nº 33 – centro – Alegrete do Piauí - PI CNPJ nº 
17.052.294/0001-06,  apresentou proposta com valor global de R$ 650.212,50 
(seiscentos e cinquenta mil, duzentos e doze reais e cinquenta centavos), no 
item: 01 do anexo I do edital. O Senhor Presidente perguntou em voz alta, se 
os presentes e também se alguns dos membros da Comissão tinham alguma 
manifestação quanto à presente reunião, todos se manifestaram de acordo 
com o processo. Dando por encerrada a presente reunião, tendo em vista que 
o único licitante renunciou expressamente ao prazo recursal a fase de abertura 
de proposta de preços. Em seguida o Presidente da CPL solicitou todos os 
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membros da comissão permanente de licitação e o licitante presente que 
rubricassem os documentos e propostas dando e assinassem a respectiva ata, 
dando como encerrada a reunião e assinassem a ata. Dando por encerrada a 
presente reunião, Ipubi-PE, 24 de janeiro de 2020. 

 

Comissão Permanente de Licitação                               Licitante(s) 
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