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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PÚBLICAS PARA RECEBIMENTO E JULGAMENTO DE PROPOSTA DE 

PREÇOS E DE HABILITAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2019, 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019, TENDO COMO FINALIDADE PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE OU PESSOA 

FÍSICA, PARA A LOCAÇÃO DE  VEÍCULOS AUTOMOTORES COM 

MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE 

ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA ZONA ZURAL PARA A SEDE 

E DISTRITOS E VICE-VERSA, PELO PERIODO DE 1,0 (UM), MESES NO 

EXERCICIO DE 2019, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL. 

 

                           Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro do ano de dois 
mil e dezenove (27/11/2019), às 08:00hs, os membros da  comissão 
permanente  de licitação da Prefeitura Municipal de Ipubi-PE, reuniram-se para 
o recebimento dos envelopes de proposta de preços e Habilitação relativo ao   
Processo nº 053/2019 e Pregão Presencial nº 040/2019, que tem como objeto 
a contrataçao de empresa do ramo pertinente ou pessoa física, para a locação 
de veículos automotores com motoristas, para realizar o transporte escolar de 
alunos da rede pública municipal, da zona rural para a sede e distritos e vice-
versa, pelo período de 1,0 (um) meses no exercício de 2019, com base no 
MENOR PREÇO POR QUILOMETRO RODADO, de conformidade com as 
especificações, quantitativos constantes do anexo I (Termo de Referência) do 
edital. Na data e horário acima mencionados, compareceram munidos de seus 
envelopes de habilitação  e proposta de preços devidamente lacrados os 
seguintes licitantes: 01- JUSCELINO PEREIRA CRUZ, 02 – DAMAZIO 
FRANCISCO VIEIRA, 03 – ABRAÃO RODRIGUES VIEIRA, 04 –LUCIANO 
ANTONIO SARAIVA, 05 – WILKE GUTEMBERG ARCENO ALVES, Na data e 
horário acima mencionados, compareceram os seguintes interessados no 
certame a saber: 01- JUSCELINO PEREIRA CRUZ, brasileiro, casado, 
motorista, CPF nº 681.609.504-97 e RG nº 2371261 SSP/PE, residente e 
domiciliado no Sitio Manuino, nº 525 – z. rural – Ouricuri – PE,   02 – DAMÁZIO 
FRANCISCO VIEIRA, brasileiro, divorciado, motorista, CPF nº 038.977.054-00 
e RG nº 6272887 SSP/PE, residente e domiciliado no Sitio Lagoa da Torres, nº 
61 – z. rural – Ipubi – PE,  03 – ABRAÃO RODRIGUES VIEIRA, brasileiro, 
casado, motorista, CPF nº 414.988.874-49 e RG nº 18.925.522 SSP/SP, 
residente e domiciliado na rua do Mercado, nº 154, Ipubi – PE,  04 – LUCIANO 
ANTONIO SARAIVA, brasileiro, solteiro,  motorista, CPF nº 108.663.504-38 e 
RG nº 9146597 SDS/PE, residente e domiciliado na rua Santo Antonio, nº 142- 
Ipubi – PE,  05 – WILKE GUTEMBERG ARCENO ALVES, brasileiro, casado, 
motorista, CPF nº 097.761.734-38 e RG nº 2006032031122 SSP/CE, residente 
e domiciliado no Sitio Baixio dos Gonzagas, nº 10 – z. rural – Ipubi - PE. Foi 
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solicitado de todos os envelopes de habilitação e propostas de preços, os quais 
foram rubricados por todos os presentes. Abertos os envelopes de habilitação 
foram declaradas todas habilitadas. Em seguida foram abertos os envelopes 
das propostas de preços que foram da mesma forma rubricada pelos 
presentes, quando obtivemos os seguintes resultados: 01- JUSCEINO 
PEREIRA CRUZ, apresentou proposta de preços para o item/linha 04 e 05 com 
o preço valor unitário de R$ 4.778,33 (quatro mil, setecentos e setenta e oito 
reais e trinta e três centavos) e preço Global de R$ 4.778,33 (quatro mil, 
setecentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos), 02 – DAMÁZIO 
FRANCISCO VIEIRA, apresentou proposta de preços para o item/linha 01 com 
o preço valor unitário de R$ 5.338,09 ( cinco mil, trezentos e trinta e oito reais) 
e preço Global de R$ 5.338,09 ( cinco mil, trezentos e trinta e oito reais), 03 – 
ABRAÃO RODRIGUES VIEIRA, apresentou proposta de preços para o 
item/linha 06 e 07 com o preço valor unitário de R$ 5.281,49 (cinco mil, 
duzentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos) e preço Global de 
R$ 5.281,49 (cinco mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta e nove 
centavos), 04 – LUCIANO ANTONIO SARAIVA, apresentou proposta de 
preços para o item/linha 02 e 03 com o preço valor unitário de R$ 8.014,99 (oito 
mil, quatorze reais e noventa e nove centavos) e preço Global de R$ 8.014,99 
(oito mil, quatorze reais e noventa e nove centavos), 05 – WILKE 
GUTEMBERG ARCENO ALVES, apresentou proposta de preços para o 
item/linha 08 e 09 com o preço valor unitário de R$ 7.471,30 (sete mil, 
quatrocentos e setenta e um reais e trinta centavos) e preço Global de R$ 
7.471,30 (sete mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta centavos), 
Perfazendo um valor global de R$ 30.884,20 (trinta mil, oitocentos e oitenta e 
quatro reais e vinte centavos), Considerando que os preços ofertados estão 
abaixo do estimado foram declaradas as referidas como classificadas. Em 
seguida fora aberto os envelope de habilitação e depois de analise da 
documentação foi habilitado os referidos participantes, por conseguinte 
declarados vencedores do certame já que apresentaram os valores acima 
citados e conforme. Neste ato os representantes legais renunciaram 
expressamente ao prazo recursal. Nada mais digno de nota e nem a tratar, o 
Presidente da CPL determina que seja enviado um relatório ao Prefeito do 
Município para a devida adjudicação e homologação do processo. 

 
 Ipubi, 27 de novembro de 2019 

Comissão Permanente de Licitação 

                                

____________________________   

  

_______________________________ 

 

_______________________________                                   
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Licitante(s) 

  

___________________________________________       
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