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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 025/2017 REFERENTE AO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
FÍSICA OU JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO 10 (DEZ) CAMINHÕES COM 
BASCULANTE TIPO CAÇAMBA E 01 (UM) CAMINHÃO CARROCERIA 
ABERTA COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE 5M³ COM MOTORISTA, 
DESTINADO A COLETA DE LIXO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE SERRA 
BRANCA E SERROLÂNDIA, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E 
URBANISMO, NO EXERCÍCIO DE 2017. 
 
Aos 06 (seis) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete (06/04/2017), às 
08:00h, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Ipubi – PE, reuniu-se o 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, sob a presidência do Sr. Wilson Alves da Silva, para o 
ato de abertura dos envelopes de documentação e Proposta de Preços, referente ao 
Pregão Presencial nº 024/2017, Processo nº 025/2017, destinado à contratação de 
pessoa física ou jurídica para a locação 10(dez) caminhões com basculante tipo 
caçamba e 01 (um) caminhão carroceria aberta com capacidade de transporte 5m³ 
com motorista, destinado a coleta de lixo na sede e nos distritos de Serra Branca e 
Serrolândia, pelo período de 09 (nove) meses, para atender as necessidades da 
secretaria de obras e urbanismo, no exercício de 2017, conforme objeto descrito neste 
edital, conforme especificações constantes no termo de referência anexo I do Pregão 
presencial. Na data e horário acima mencionados, compareceram os seguintes 
interessados no certame, ao saber: FRANCISCO LEONARDO DE AMORIM, 
brasileiro, solteiro, motorista, CPF: nº 094.779.354-25 RG nº 7195888 SSP-PE, 
residente e domiciliado na Rua 02, nº 45, Centro, Ipubi-PE, WAGNER LEITE 
OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, CPF nº 099.596.714-88 RG nº 2007853109-2 SDS-PE,  
residente  no Sitio Rocha n 155, zona rural Ipubi –PE; ELIELMA ELOIA SILVA, 
brasileira, solteira, agricultora, CPF: nº 125.403.334-35 RG nº 10.375.343 SDS-PE, 
residente no Sitio Pajeú nº 980 zona rural de Ipubi –PE; GILNEY CARVALHO DE 
OLIVEIRA, brasileiro, casado, CPF nº 093.697.354-45 RG 2005032058472  SSP-CE, 
residente na rua João Barros Cavalcante s/nº, Bairro Jardim Miranda, nesta cidade de 
Ipubi-PE; JAILTON LUIZ SILVA, brasileiro, casado, motorista, CPF nº 449,862,704-00 
RG 293823421 SSP-SP, residente na Rua Laurentino Alves Costa, s/nº Bairro Jardim 
Siqueira, nesta cidade de Ipubi; THAYS VIVIANE BARROS DE LIMA, brasileira, 
solteira, CPF: 101.286.494-45 RG: 8.575.556 SDS-PE, residente  na Rua 03 Cohab 
02, nº 108, nesta cidade de Ipubi-PE; FABILINO MORAIS PEREIRA, brasileiro, 
solteiro, motorista,  CPF nº 063.875.464-00; RG nº 7000328311 SSP-PE, residente no 
Sitio Torre, Zona Rural de Ipubi-PE; MARIA MARCIA DE OLIVEIRA,  brasileira, 
solteira, CPF nº 039.556.47-58 RG nº 586807445 SDS-SP, residente na rua 05 Jardim 
Rocha nesta cidade de Ipubi-PE; ELISVALDO RODRIGUES DE ARRUDA, brasileiro, 
casado, motorista, CPF nº 074.630.864-70 RG nº 2002032071568 SSP-CE, residente 
na Rua São Geraldo nº 64, Distrito e Serrolândia; JOSE SIQUERA E SÁ brasileiro, 
casado, motorista, CPF: nº 083.133,934,91  RG nº 965640 SSP-PE , residente na Av. 
Getúlio Vargas, n° 60, Centro Ipubi-PE; CICERO ADRIANO PEREIRA, brasileiro, 
solteiro, motorista, CPF: 092.905.844-59 RG 7539164 SSP-PE, residente na rua da 
Assembleia nº 210, Distrito de Serrolândia. 
                  Aos quais foram devidamente credenciados. Em seguida fora solicitado os 
envelopes de propostas e de habilitação. Aberto os envelopes de propostas de preços 
foram computados os preços ofertados para o Mapa de Apuração de Preços, quando 
obtivemos o seguinte resultado (conforme Mapa Anexo), os Senhores: FRANCISCO 
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LEONARDO DE AMORIM, foi vencedor no item 04-IP-04 com o valor mensal de R$ 
2.591,00(dois mil quinhentos e noventa e um reais) e valor global de R$ 23.319,00 ( 
vinte e três mil, trezentos e dezenove reais); WAGNER LEITE OLIVEIRA  foi vencedor  
no ítem 06 do anexo 01 SB-01,com valor mensal de R$ 2.602,00( dois mil seiscentos e 
dois reais) perfazendo o valor global de R$ 23.418,00 (vinte e três mil quatrocentos e 
dezoito reais); ELIELMA ELOIA SILVA  foi vencedora no ítem 09 do anexo 01 do 
edital SL-03, com valor mensal de RS 2.630,00 ( dois mil seiscentos e trinta reais), 
perfazendo o valor global de R$ 23.670,00 ( vinte e três mil seiscentos e setenta 
reais); GILNEY CARVALHO DE OLIVEIRA vencedor no ítem 03 do anexo 01 IP-03, 
com o valor mensal de R$ 2.600,00(dois mil reais e seiscentos reais), perfazendo o 
valor global de R$ 23.400,00( vinte e três mil quatrocentos reais); JAILTON LUIZ 
SILVA, foi vencedor no item 02 IP-02 com o valor mensal de R$ 2.595,00( dois mil 
quinhentos e noventa e cinco reais), perfazendo o valor global R$ 23.355,00( vinte e 
três mil trezentos e cinquenta e cinco); THAYS VIVIANE BARROS DE LIMA, 
vencedora no item 05 do anexo 01 do edital IP-05, com valor mensal de R$ 2.585,00 ( 
dois mil quinhentos e oitenta e cinco reais) perfazendo o valor Global de R$ 23.265,00 
(vinte e três mil duzentos e sessenta e cinco reais); FABILINO MORAIS PEREIRA, 
vencedor no item 07 do anexo 01 do edital SL-01, com valor mensal de R$ 2.605,00 ( 
dois mil seiscentos e cinco reais) perfazendo o valor global de R$ 23.445,00 ( vinte e 
três mil quatrocentos e quarenta e cinco reais);  MARIA MARCIA DE OLIVEIRA, 
vencedora no item 10  IPE-01, com valor mensal de R$ 2.590,00 (dois mil quinhentos 
e noventa reais), perfazendo o valor global de  R$ 23.220,00 ( vinte e três mil duzentos 
e vinte reais); ELISVALDO RODRIGUES DE ARRUDA, vencedor no item 07- SL-02, 
com valor mensal de R$ 2.615,00 (dois mil seiscentos e quinze reais) perfazendo o 
valor global de R$ 23.535,00( vinte e três mil quinhentos e trinta e cinco reais); JOSE 
SIQUERA E SÁ vencedor no item 11 IPE-02, com valor mensal de R$ 2.607,00 ( dois 
mil seiscentos e sete reais), perfazendo o valor global de R$ 23.463,00 ( vinte e três 
mil quatro centos e sessenta e três reais) e CICERO ADRIANO PEREIRA, vencedor 
no ítem 09 SL-03, com valor mensal de R$ 2.630.00( dois mil seiscentos e trinta reais) 
perfazendo o valor global de R$ 23.670,00 (vinte e três mil seiscentos e setenta reais), 
perfazendo um total geral de R$ 257.400,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e 
quatrocentos reais), considerando que o preço ofertado esta abaixo do estimado foi 
declarada as referidas como classificadas. Em seguida fora aberto o envelope de 
habilitação e depois de analise da documentação foi habilitado os referidos 
participantes, por conseguinte declarada vencedora do certame já que apresentou o 
valor acima citado e conforme Mapa de Apuração de Preços anexo. Neste ato os 
representantes legais renunciaram expressamente ao prazo recursal. Nada mais digno 
de nota e nem a tratar, o Pregoeiro determina que seja enviado um relatório ao 
Prefeito do Município para a devida adjudicação e homologação do processo.  
 

 Ipubi-PE, 06 de abril de 2017. 

Comissão Permanente de Licitação                               Licitante(s) 

___________________________                   ________________________________ 

___________________________                   ________________________________ 

___________________________                   ________________________________   

                                                                      _________________________________ 

                                                                      _________________________________ 

                                                                        ________________________________ 

                                                                        _________________________________ 
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