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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 053/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 040-

2017, TENDO COMO FINALIDADE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA DO RAMO 

PERTINENTE OU PESSOA FÍSICA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 

COM MOTORISTA, 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 03 (três) MESES NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME 

ESPECIFICAÇOES, QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE 

REFERÊNCIA) DO EDITAL. 

 

                Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de setembro do ano de dois mil e 
dezessete (22/09/2017), 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 053/2017 e 

Pregão Presencial nº 040-2017, que tem como objeto a contrataçao de empresa do 

ramo pertinente ou pessoa física, para a locação de veículos automotores com 
motorista, 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 03 (três) meses no 
exercício de 2017, com base  no MENOR PREÇO POR QUILOMETRO RODADO, de 
conformidade com as especificações constantes no termo de referência anexo I do 
pregão presencial. Na data e horário acima mencionados, compareceram munidos de 
seus envelopes de habilitação e propostas de preços devidamente lacrados os 
seguintes  licitantes: 01- FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA; 02- MACIEL MORAIS 
FERREIRA; 03- ALONÇO VIEIRA GOMES; 04- ADENICLEZIA DOS SANTOS 
RODRIGUES; 05- JOAO MANOEL PEREIRA; 06- LINDOMAR SALUSTRIANO 
MOTA; 07-JOSE FLORO DA SILVA; 08- AGOSTINHO FRANCISCO DE RAMOS; 
09- GILBERTO ALVES DE SOUZA; 10- SILVIO DE SOUSA MORAIS; 11- ANTONIO 
SOUSA RODRIGUES; 12- JOSÉ FERREIRA MOTA; 13- RAIMUNDO ELIAS 
COSMO; 14- EDI CARLOS GOMES FERREIRA; 15- MOACIR MORAIS FERREIRA; 
16- RODRIGO GOMES DA SILVA; 17- FRANCISCO IVANILDO GOMES DE 
ANDRADE; 18- ERISVALDO CICERO DE ALBUQUERQUE; 19- DAMIAO OLIVEIRA 
DINIZ; 20- ANDRE BRITO SILVA; 21- DANIEDSON COSMO DOS SANTOS; 22-
ADALBERTO LUIZ DA SILVA; 23-MARCELINO FERNANDES  BEZERRA; 24- 
FRANCISCO MARTILIANO FERREIRA; 25- LUIZ RODRIGUES DE SOUZA; 26- 
JACKSON ARCENO ALVES; 27/28/29/30- FRANCISCO RAFAEDSON DE 
CASTRO; 31-JOSÉ EDIVAN DA SILVA CICERO; 32- VALDOMIRO JOSE DE 
SOUZA; 33- JOSÉ CALIXTA ARAÚJO; 34- CICERO ANTONIO SILVA GOMES; 35-
JOÃO BOSCO LEANDRO; 36/37- GENEILSON DE FLEITAS; 38- REGINALDO LUIZ 
DE SOUZA. Na data e horário acima mencionados, compareceram os seguintes 
interessados no certame, ao saber: 01-FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, 
brasileiro, casado, CPF: nº 024.404.254-35 RG nº 287487494 SSP-CE, residente e 
domiciliado na Avenida Central nº 90, Serrolândia; 02-MACIEL MORAIS FERREIRA, 
brasileiro, casado, CPF nº 960.667.252-00: RG nº 504487450 SSP-SP, residente na 
Rua da Cruzeta, nº 102, Serrolândia; 03- ALONÇO VIEIRA GOMES, brasileiro, 
solteiro, motorista, CPF nº 628.836.074-00, 04- ADENICLEZIA  DOS SANTOS 
RODRIGUES, brasileira, casada, CPF nº 132.250.624-80, Portador do RG  nº 
10.181.506 SDS-PE; 05- JOAO MANOEL PEREIRA; brasileiro, casado , motorista 



ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI 

CNPJ Nº 11.040.896/0001-59 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Pça. Agamenon Magalhães, s/n, centro, Ipubi-PE. Telefax (0xx87) 3881-1156. CEP. 56.260-000. 

 

CPF nº 414.365.901-10; 06- LINDOMAR SALUSTRIANO MOTA, brasileiro, CPF: 
090.710.184-40, Portador do RG: 8431211 SDS-PE; 07- JOSE FLORO DA SILVA, 
brasileiro, Portador do RG nº 2015.094005-4 SDS-PE; 08- AGOSTINHO FRANCISCO 
DE RAMOS, brasileiro, CPF nº 355.606.814-15; 09- GILBERTO ALVES DE SOUZA, 
brasileiro, CPF nº 414.988.364-53 RG nº 37.828.042-9 SSP-SP; 10- SILVIO DE 
SOUSA MORAIS, brasileiro,  motorista, CPF: nº 003.711.913-35, Portador do RG nº 
2002032001697 SSP-CE, 11- ANTONIO SOUSA RODRIGUES,  brasileiro, motorista, 
CPF: 032.748.974-00, 12- JOSÉ FERREIRA MOTA,  brasileiro, portador do RG 
950.290.843-06 SSP-CE; 13- RAIMUNDO ELIAS COSMO, brasileiro,  CPF 
477.259.314-49; 14- EDI CARLOS GOMES FERREIRA, brasileiro, CPF nº: 
057.051.274-30, Portador do RG nº: 99029046067 SSP-CE; 15- MOACIR MORAIS 
FERREIRA, brasileiro CPF Nº 061.048.074-02; 16- RODRIGO GOMES DA SILVA, 
brasileiro, CPF 374.724.738-96; 17- FRANCISCO IVANILDO GOMES DE ANDRADE, 
brasileiro, CPF nº: 023.601.344-00, Portador do RG nº: 10301501 SDS-PE; 18- 
ERISVALDO CICERO DE ALBUQUERQUE, brasileiro, CPF nº: 056.007.694-07, 
Portador do RG nº: 7133363 SDS-PE; 19- DAMIAO OLIVEIRA DINIZ brasileiro; 
08268905476; 20- ANDRE BRITO SILVA, brasileiro, CPF nº: 081.768.264-30, 
Portador do RG nº: 2006032016018 SSP-CE; 21- DANIEDSON COSMO DOS 
SANTOS, brasileiro, CPF nº: 080.198.554-40, RG nº: 7.656.854 SDS-PE; 22- 
ADALBERTO LUIZ DA SILVA, brasileiro, CPF nº: 173.482.184-15; 23- MARCELINO 
FERNANDES  BEZERRA, brasileiro, CPF nº: 983.932.515-91, Portador do  RG nº: 
2000032036966 SSP-CE; 24- FRANCISCO MARTILIANO FERREIRA, brasileiro, 
casado, CPF nº: 005.149.788-30, Portador do  RG nº: 274313093 SSP-CE; 25- LUIZ 
RODRIGUES DE SOUZA, brasileiro, CPF nº: 665.604.624-04, Portador do  RG nº: 
5805534 SSP-PE; 26- JAKSON ARCENO ALVES, brasileiro, CPF nº: 083.787.584-
60, RG nº: 7337642 SDS-PE; 27 A 30- FRANCISCO RAFAEDSON DE CASTRO, 
brasileiro, CPF nº: 096.404.021-78, RG nº: 8.072.986 SDS-PE; 31- JOSÉ EDIVAN DA 
SILVA,  brasileiro, CPF  nº 083.963.854-08, Portador do  RG nº 2006032024142 SSP-
CE; 32- VALDOMIRO JOSE DE SOUZA,  brasileiro CPF Nº 340.041.224-49; 33- 
JOSÉ CALIXTA ARAÚJO,  brasileiro, CPF nº 046.835.254-61, Portador do RG nº 
93015096572 SSP-CE; 34- CICERO ANTONIO  SILVA GOMES, brasileiro, CPF nº 
065.156.344-55; 35- JOÃO BOSCO LEANDRO, brasileiro, CPF nº 025.111.724-37, 
portador do RG nº 950290008448 SSP-CE; 36 E 37-GENEILSON DE FLEITAS, 
brasileiro, CPF  nº 045.266.764-03; portador do RG nº 2007032001078 e 38- 
REGINALDO LUIZ DE SOUZA, brasileiro, CPF Nº 061.251.274-60. Foi 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-FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA apresentou proposta de preço 
para o item/linha 01 com o preço valor unitário/mensal de R$ 3.954,69 (três mil 
novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) e preço global  de 
R$ 11.640,76 ( onze mil seiscentos e quarenta reais e setenta e seis centavos);  02-
MACIEL MORAIS FERREIRA apresentou proposta de preço para o item/linha 02 com 
o preço  no valor unitário/mensal de R$ 5.400,20 (cinco mil  quatrocentos reais e vinte 
centavos) e preço global  de R$ 16.200,61 (dezesseis mil duzentos reais e sessenta e 
um centavos); 03-ALONÇO VIEIRA GOMES apresentou proposta de preço para o 
item/linha 03 com o preço valor unitário/mensal de R$ 2.421,13 (dois mil quatrocentos 
e vinte e um reais treze centavos) e preço global  de R$ 7.263,39 ( sete mil duzentos e 
sessenta e três reais e trinta e nove centavos); 04-ADENICLEZIA DOS SANTOS 
RODRIGUES apresentou proposta de preço para o item/linha 04 com o preço valor 
unitário/mensal de R$ 1.682,28 (hum mil seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e oito 
centavos) e preço global  de R$ 5.046,84 ( cinco  mil e quarenta e seis reais e oitenta 
e quatro centavos); 05-JOAO MANOEL PEREIRA apresentou proposta de preço para 



ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI 

CNPJ Nº 11.040.896/0001-59 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Pça. Agamenon Magalhães, s/n, centro, Ipubi-PE. Telefax (0xx87) 3881-1156. CEP. 56.260-000. 

 

o item/linha 05 com o preço valor unitário/mensal de R$ 2.386,68 (dois mil trezentos e 
oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos) e preço global  de R$ 7.160,04 ( sete 
mil cento e sessenta reais e quatro centavos);06-LINDOMAR SALUSTRIANO MOTA 
apresentou proposta de preço para o item/linha 06 com o preço valor unitário/mensal 
de R$ 2.933,61 (dois mil novecentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos) e 
preço global  de R$ 8.800,83 ( oito mil oitocentos  reais e oitenta e três centavos); 07-
JOSE FLORO DA SILVA apresentou proposta de preço para o item/linha 07 com o 
preço valor unitário/mensal de R$ 1.702,07 (hum mil setecentos e dois reais e sete 
centavos) e preço global  de R$ 5.106,21 (cinco mil cento e s eis reais e sete); 08-
AGOSTINHO FRANCISCO DE RAMOS apresentou proposta de preço para o 
item/linha 08 com o preço valor unitário/mensal de R$ 2.121,76 (dois mil cento e vinte  
e um reais e setenta e seis centavos) e preço global  de R$ 6.365,28 ( seis mil  
trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos); 09-GILBERTO ALVES DE 
SOUZA apresentou proposta de preço para o item/linha 09 com o preço valor 
unitário/mensal de R$ 1.798,30 (hum mil setecentos e noventa e oito reais e trinta 
centavos) e preço global  de R$ 5.394,90 ( cinco mil trezentos e noventa e quatro reais 
e noventa centavos); 10-SILVIO DE SOUSA MORAIS apresentou proposta de preço 
para o item/linha 10 com o preço valor unitário/mensal de R$ 2.743,38 (dois mil 
setecentos e quarenta e três reais e  trinta e oito  centavos) e preço global  de R$ 
8.230,14 ( oito mil duzentos e trinta e quatorze centavos); 11-ANTONIO SOUSA 
RODRIGUES apresentou proposta de preço para o item/linha 11 com o preço valor 
unitário/mensal de R$ 2.471,71(dois mil quatrocentos e setenta e um reais e setenta e 
um centavos) e preço global  de R$ 7.415,13 (sete mil quatrocentos e quinze reais e 
treze centavos); 12-JOSÉ FERREIRA MOTA apresentou proposta de preço para o 
item/linha 12 com o preço valor unitário/mensal de R$ 1.426,59 (hum mil quatrocentos 
e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos) e preço global  de R$ 4.279,77 
(quatro mil duzentos e setenta e nove e setenta e sete centavos); 13-RAIMUNDO 
ELIAS COSMO apresentou proposta de preço para o item/linha 13 com o preço valor 
unitário/mensal de R$ 4.726,10 (quatro mil setecentos e vinte e seis reais e dez 
centavos) e preço global  de R$ 14.178,30 ( quatorze mil cento e setenta e oito reais e 
trinta centavos); 14-EDI CARLOS GOMES FERREIRA apresentou proposta de preço 
para o item/linha 14 com o preço valor unitário/mensal de R$ 3.521,41 (três mil 
quinhentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos) e preço global  de R$ 
10.564,23 ( dez mil quinhentos  e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos);  15-
MOACIR MORAIS FERREIRA apresentou proposta de preço para o item/linha 15 com 
o preço valor unitário/mensal de R$ 3.879,30 (três mil oito centos e setenta e nove 
reais e trinta centavos) e preço global  de R$ 11.637,90 ( onze mil seiscentos e trinta e 
sete reais e noventa centavos); 16-RODRIGO GOMES DA SILVA apresentou 
proposta de preço para o item/linha 16 com o preço valor unitário/mensal de R$ 
1.526,12 (hum mil  quinhentos e vinte e seis reais e doze centavos) e preço global  de 
R$ 4.578,36 (quatro mil  quinhentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos); 17-
FRANCISCO IVANILDO GOMES DE ANDRADE apresentou proposta de preço para 
o item/linha 17 com o preço valor unitário/mensal de R$ 2.357,45 (dois mil trezentos e 
cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) e preço global  de R$ 7.072,35 
(sete mil, setenta e dois reais e trinta e cinco centavos); 18-ERISVALDO CICERO DE 
ALBUQUERQUE apresentou proposta de preço para o item/linha 18 com o preço 
valor unitário/mensal de R$ 1.875,25 (hum mil oito centos e setenta cinco reais e vinte 
e cinco centavos) e preço global  de R$ 5.625,75( cinco mil seiscentos e vinte  e cinco 
reais  e setenta e cinco centavos);19- DAMIAO OLIVEIRA DINIZ; apresentou proposta 
de preço para o item/linha 19 com o preço valor unitário/mensal de R$ 1.805,92 (hum 
mil, oitocentos e cinco reais e noventa e dois centavos) e preço global  de R$ 5.417,76 
( cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e seis centavos), 20-ANDRE 
BRITO SILVA; apresentou proposta de preço para o item/linha 20 com o preço valor 
unitário/mensal de R$ 2.982,89 (dois mil, novecentos e oitenta e dois reais  e oitenta e 
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nove centavos ) e preço global  de R$ 8.948,67 ( oito mil, novecentos e quarenta e oito 
reais e sessenta e sete centavos) 21- DANIEDSON COSMO DOS SANTOS; 
apresentou proposta de preço para o item/linha 21 com o preço valor unitário/mensal 
de R$ 2.305,69 (dois mil, trezentos e cinco reais e sessenta e nove centavos ) e preço 
global  de R$ 6.917,07 ( seis mil, novecentos e dezessete reais e sete centavos), 22-
ADALBERTO LUIZ DA SILVA; apresentou proposta de preço para o item/linha 22 
com o preço valor unitário/mensal de R$ 2.476,65 (dois mil, quatrocentos e setenta e 
seis reais e sessenta e cinco centavos ) e preço global  de R$ 7.429,95 ( sete mil, 
quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos) 23-MARCELINO 
FERNANDES  BEZERRA; apresentou proposta de preço para o item/linha 23 com o 
preço valor unitário/mensal de R$ 4.634,49 (quatro mil, seiscentos e trinta e quatro 
reais e quarenta e nove centavos) e preço global  de R$ 13.903,47 ( treze mil, 
novecentos e treze reais e quarenta e sete centavos) 24- FRANCISCO MARTILIANO 
FERREIRA; apresentou proposta de preço para o item/linha 24 com o preço valor 
unitário/mensal de R$ 2.466,96 (dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e 
noventa e seis centavos) e preço global  de R$ 7.400,88 (sete mil, quatrocentos reais 
e oitenta e oito centavos), 25- LUIZ RODRIGUES DE SOUZA; apresentou proposta de 
preço para o item/linha 25 com o preço valor unitário/mensal de R$ 1.798,93 (hum mil, 
setecentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos) e preço global  de R$ 
5.396,79 (cinco mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos), 26- 
JACKSON ARCENO ALVES; apresentou proposta de preço para o item/linha 26 com 
o preço valor unitário/mensal de R$ 1.160,92 (hum mil, cento e sessenta reais e 
noventa  dois centavos) e preço global  de R$ 3.482,76 (três mil, quatrocentos e 
oitenta e dois reais e setenta e seis centavos), 27 - FRANCISCO RAFAEDSON DE 
CASTRO; apresentou proposta de preço para os itens/linhas 27, 28, 29 e 30 com o 
preço valor unitário/mensal de R$ 3.009,56 (três mil, nove reais e cinquenta e seis 
centavos) e preço global  de R$ 9.028,68 (nove mil, vinte e oito reais e sessenta e oito 
centavos), 31- JOSÉ EDIVAN DA SILVA, apresentou proposta de preço para o 
item/linha 31, com o preço valor unitário/mensal de R$ 4.413,64 (quatro mil, 
quatrocentos e treze reais e sessenta e quatro centavos) e preço global  de R$ 
13.240,92 (treze mil, duzentos e quarenta reais e noventa e dois centavos),  32- 
VALDOMIRO JOSE DE SOUZA; apresentou proposta de preço para o item/linha 32,  
com o preço valor unitário/mensal de R$ 1.858,57 (hum mil, oitocentos e cinquenta e 
oito reais e cinquenta e sete centavos) e preço global  de R$ 5.575,71 (cinco mil, 
quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos), 33- JOSÉ CALIXTA 
ARAÚJO; apresentou proposta de preço para o item/linha 33, com o preço valor 
unitário/mensal de R$ 1.518,52 (hum mil, quinhentos e dezoito reais e cinquenta e dois 
centavos) e preço global  de R$ 4.555,56 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco 
reais e cinquenta e seis centavos), 34- CICERO ANTONIO SILVA GOMES; 
apresentou proposta de preço para o item/linha 34, com o preço valor unitário/mensal 
de R$ 2.585,88 (dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) e 
preço global  de R$ 7.757,64 (sete mil, setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta 
e quatro centavos), 35 - JOÃO BOSCO LEANDRO; apresentou proposta de preço 
para o item/linha 34,  com o preço valor unitário/mensal de R$ 987,55 (novecentos e 
oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) e preço global  de R$ 2.962,65 (dois 
mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), 36 - 
GENEILSON DE FLEITAS; apresentou proposta de preço para os itens/linhas 36 e 37 
com o preço valor unitário/mensal de R$ 2.577,03 (dois mil, quinhentos e setenta e 
sete reais e três centavos) e preço global  de R$ 7.731,09 (sete mil, setecentos e trinta 
e um reais e nove centavos), 38- REGINALDO LUIZ DE SOUZA, apresentou proposta 
de preço para o item/linha 38,  com o preço valor unitário/mensal de R$ 2.323,12 (dois 
mil, trezentos e vinte e três reais e dez centavos) e preço global  de R$ 6.969,36 (seis 
mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos). Considerando que 
os preços ofertados estão abaixo do estimado foram declaradas as referidas como 
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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, 22 de setembro de 2017 

Comissão Permanente de Licitação 

                                

____________________________   

  

_______________________________ 

 

_______________________________                                   

 

Licitante(s) 

  

_______________________________       _______________________________ 

_______________________________       ________________________________ 

_______________________________       ________________________________ 

_______________________________       ________________________________ 

_______________________________       _________________________________ 

_______________________________      _________________________________ 

_______________________________      ___________________________________ 
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_______________________________       ___________________________________ 
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