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RELATÓRIO FINAL 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2019. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019. 

OBJETO: 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 7,5 (SETE E MEIO), 
MESES NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 

QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) 
DO EDITAL. 
 
Excelentíssimo Prefeito 

Município de Ipubi – PE. 

 

Senhor Prefeito,  

As 08:00hs do dia 23 de maio de 2019, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Ipubi – PE, REUNIU-SE O Pregoeiro e a Equipe de Apoio, sob a 
presidência do Senhor Wilson Alves da Silva, para o ato de abertura dos envelopes de 
Proposta de Preços e Habilitação, referente a Pregão Presencial Nº 029/2019, 

Processo Nº 022/2019, destinado 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 7,5 (sete e meio) 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 horários acima mencionados, 
compareceram os seguintes interessados no certame, ao saber: 01- FRANCISCO 
RODRIGUES DE LIMA, brasileiro, casado, motorista, CPF nº 024.404.254-35 e 

RG nº 287487494 SSP/CE, residente e domiciliado na rua  Serrolândia, nº 315, 
Serrolândia, Ipubi – PE,  02 – MACIEL MORAIS FERREIRA, brasileiro, 

casado, motorista, CPF nº 960.667.25300 e RG nº 504487450 SSP/SP, 
residente e domiciliado na rua  Serra Branca, nº 379, Serrolândia, Ipubi - PE 03 
– JOÃO MANOEL PEREIRA, brasileiro, casado, motorista, CPF nº 

414.365.801-10 e RG nº 2355283 SSP/PE, residente e domiciliado no Sitio São 
Bento, Ipubi - PE 04 –LINDOMAR SALUSTRIANO MOTA, brasileiro, casado, 

motorista, CPF nº 090.710.184-40 e RG nº 8431211 SDS/PE, residente e 
domiciliado na rua Marcelo Marques Cardoso, nº 01 – Jd. Siqueira, Ipubi - PE 
05 – JOSÉ FLORO DA SILVA, brasileiro, casado, motorista, CPF nº 

459.116.813-15 e RG nº 2015094005-4 SSP/CE, residente e domiciliado no 
Sitio Chição, Ipubi - PE 06 – ANTONIO SOUZA RODRIGUES, brasileiro, 

casado, motorista, CPF nº 032.748.974-00 e RG nº 96029168648 SSP/CE, 
residente e domiciliado na Av. Central, nº 90, Serrolândia,  Ipubi - PE 07 – 
RAIMUNDO ELIAS COSMOS, brasileiro, casado, motorista, CPF nº 

477.259.314-49 e RG nº 98015025455 SSP/CE, residente e domiciliado na rua 
da Assembleia, nº 202 - Serrolândia, Ipubi - PE 08 – EDI CARLOS GOMES 

FERREIRA, brasileiro, casado, motorista, CPF nº 057.051.274-30 e RG nº 
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99029046067 SSP/CE, residente e domiciliado na Av. Central, nº 384, 
Serrolândia, Ipubi - PE 09 – MOACIR MORAIS FERREIRA, brasileiro, casado, 

motorista, CPF nº 061.048.074-02 e RG nº 2000032030712 SSP/CE, residente 
e domiciliado na Travessa Airton Sena, nº 83, Serrolândia, Ipubi - PE 10 – 
RODRIGO GOMES DA SILVA, brasileiro, casado, motorista, CPF nº 

374.724.798-96 e RG nº 49848414 SSP/SP,  residente e domiciliado na rua  do 
Acesso, nº 05, Ipubi - PE 11 – FRANCISCO IVANILDO GOMES DE 

ANDRADE, brasileiro, casado, motorista, CPF nº 023.601.344-00 e RG nº 

10301501 SDS/PE, residente e domiciliado no Sitio Baixio dos Luiz, Serra 
Branca, Ipubi - PE 12 – ERISVALDO CICERO DE ALBURQUERQUE, 

brasileiro, solteiro, motorista, CPF nº 056.007.694-07 e RG nº 7133363 
SDS/PE, residente e domiciliado na ruado Acesso, nº 5, Ipubi - PE 13 – 

DAMIÃO OLIVEIRA DINIZ, brasileiro, casado, motorista, CPF nº 082.689.054-

76 e RG nº 7492384 SDS/PE, residente e domiciliado na rua  do Curral, nº 182, 
Ipubi - PE 14 – ANDRÉ BRITO SILVA, brasileiro, casado, motorista, CPF nº 

081.768.264-30 e RG nº 2006032016018 SSP/CE, residente e domiciliado na 
rua Tamboril s/n, Ipubi - PE 15 – DANIEDSON COSMOS DOS SANTOS, 

brasileiro, casado, motorista, CPF nº 080.198.554-40 e RG nº 7.656.854 
SSP/PE, residente e domiciliado naAv. Central, nº 125, Serrolândia, Ipubi - PE 
16 – ADALBERTO LUIZ DA SILVA, brasileiro, casado, motorista, CPF nº 

173.482.184-15 e RG nº 3334772 SSP/PE, Residente e domiciliado no Sitio 
Gameleira, Ipubi - PE 17 – MARCELINO FERNANDES BEZERRA, brasileiro, 

casado, motorista, CPF nº 983.932.515-91 e RG nº 2000032036966 SSP/CE, 
residente e domiciliado na rua  Araripe, nº 39, Serrolândia, Ipubi - PE 18 – LUIZ 
RODRIGUES DE SOUZA, brasileiro, casado, motorista, CPF nº 665.604.624-

04 e RG nº 5805534 SSP/PE, residente e domiciliado no Sitio Gameleira II, 
Ipubi - PE 19 – JACKSON ARCENO ALVES, brasileiro, solteiro, motorista, 

CPF nº 083.787.584-60 e RG nº 7.337.642 SSP/PE, residente e domiciliado no 
Sitio Canastra, Serra Branca, Ipubi – PE,  20 – JOSÉ CALIXTA ARAÚJO, 

brasileiro, solteiro, motorista, CPF nº 046.835.254-61 e RG nº 93015096572 
SSP/CE, residente e domiciliado na rua  São Gonçalo, nº 30, Ipubi - PE 21 – 
JOÃO BOSCO LEANDRO, brasileiro, casado, motorista, CPF nº 025.111.724-

37 e RG nº 9502900844-8 SSP/CE, residente e domiciliado na Serra do Valado 
Ipubi – PE, 22 – GENEILSON DE FLEITAS, brasileiro, casado, motorista, CPF 

nº 045.266.764-03 e RG nº 2007032001078 SSP/CE, residente e domiciliado 
na Serra da Cabocla, Serrolândia, Ipubi - PE 23 – JOSÉ CLEBER DE SOUZA, 

brasileiro, casado, motorista, CPF nº 025.396.934-40 e RG nº 7538821 
SSP/PE, residente e domiciliado na rua  Nova Araripe, nº 50, Serrolândia, Ipubi 
- PE 24 – GABRIEL FERREIRA RODRIGUES, brasileiro, solteiro, motorista, 

CPF nº 125.342.074-23 e RG nº 2016312880-9 SSP/CE, residente e 
domiciliado na rua do Comercio, nº 03 - Serrolândia, Ipubi - PE 25 – ALONSO 
VIEIRA GOMES, brasileiro, casado, motorista, CPF nº 628.836.074-00 e RG nº 

3973491 SSP/PE, residente e domiciliado naEstrada PE, 590, nº 100, Ipubi - 
PE 26 – FRANCISCO DEUZIMAR DOS SANTOS, brasileiro, casado, 

motorista, CPF nº 440.177.314-49 e RG nº 99029021161 SSP/CE, residente e 
domiciliado na Serra da Baixa II - Serrolândia, Ipubi - PE 27 – DANIEL 
CALIXTO DE ARAÚJO, brasileiro, casado, motorista, CPF nº 081.738.794-35 

e RG nº 95029031059 SSP/CE, residente e domiciliado na rua  Princesa 
Izabel, nº 06, Ipubi - PE 28 – ELIELDO ELIAS DE SOUZA, brasileiro, casado, 
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motorista, CPF nº 081.522.004-92 e RG nº 8.040.125 SDS/PE, residente e 
domiciliado na rua  José Francisco da Silva, Jd. Siqueira, Ipubi - PE JOSÉ 

HILDO LEITE DA SILVA, brasileiro, casado, motorista, CPF nº 258.064.078-96 

e RG nº 28.523.612-X SSP/SP, residente e domiciliado no Sitio Baixio dos Luiz, 
Ipubi - PE 29 – CICERO ADÃO DE MORAIS, brasileiro, casado, motorista, 

CPF nº 046.462.814-81 e RG nº 60219495-7 SSP/SP, residente e domiciliado 
na rua 02 Lot. Manaiba, Serrolândia,  Ipubi - PE 30 – CLAUDIANO ANTONIO 

PEREIRA, brasileiro, casado, motorista, CPF nº 091.921.194-17 e RG nº 

8.417.737 SSP/PE, residente e domiciliado na rua 03, Vila Manaiba, 
Serrolândia, Ipubi - PE 31 – EDILSON DE SOUZA LIMA, brasileiro, casado, 

motorista, CPF nº 062.514.024-90 e RG nº 2002032055983 SSP/CE, residente 
e domiciliado na Travessa São Geraldo, nº 596, Serrolândia, Ipubi - PE 32 – 

DEOCLEBIO KELVIM VIEIRA SOARES, brasileiro, casado, motorista, CPF nº 

090.281.574-17 e RG nº 97641 MT/PE, residente e domiciliado na rua  Campos 
Sales, nº 03 –Serrolândia, Ipubi - PE 33 – ALAN ANDREY SILVA MOTA, 

brasileiro, solteiro, motorista, CPF nº 161.579.224-43 e RG nº 2019077199-7 
SSP/CE, residente e domiciliado no Sitio Baixio dos Luiz, Ipubi - PE 34 – LUIZ 

VICENTE DOS SANTOS, brasileiro, casado, motorista, CPF nº 121.425.198-65 

e RG nº 0237350993 SSP/PE, residente e domiciliado na rua  São Pedro, nº 
05, Serra Branca, Ipubi – PE. 
Aberto o envelope de proposta de preços fora computados os preços ofertados, 
quando obtivemos o seguinte resultado: 

Os Senhores: 01- FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, apresentou proposta de 

preços para o item/linha 01 com o preço valor unitário de R$ 3.849,23 (três mil, 
oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos) e preço Global de 

R$ 28.869,22 (vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e dois 
centavos),  02 – MACIEL MORAIS FERREIRA, apresentou proposta de preços 

para o item/linha 02 com o preço valor unitário de R$ 6.693,54 ( seis mil, 

seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos) e preço Global 
de R$ 50.201,55 ( cinquenta mil, duzentos e um reais e cinquenta e cinco 
centavos), 03 – JOÃO MANOEL PEREIRA, apresentou proposta de preços 

para o item/linha 04 e 05 com o preço valor unitário de R$ 5.514,53 (cinco mil, 
quinhentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos) e preço Global de R$ 

41.358,98 ( quarenta e um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e 
oito centavos), 04 –LINDOMAR SALUSTRIANO MOTA, apresentou proposta 

de preços para o item/linha 06 com o preço valor unitário de R$ 3.509,61 (três 
mil, quinhentos e nove reais e sessenta e um centavos) e preço Global de R$ 
26.322,07 (vinte e seis mil, trezentos e vinte e dois reais e sete centavos), 05 – 

JOSÉ FLORO DA SILVA, apresentou proposta de preços para o item/linha 07 

com o preço valor unitário de R$ 1.996,65 um mil, novecentos e noventa e seis 

reais e sessenta e cinco centavos) e preço Global de R$ 14.974,87 (quatorze 
mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos),  06 – 
ANTONIO SOUZA RODRIGUES, apresentou proposta de preços para o 

item/linha 12 com o preço valor unitário de R$ 2.387,94 (dois mil, trezentos e 
oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos) e preço Global de R$ 

17.909,55 (dezessete mil, novecentos e nove reais e cinquenta e cinco 
centavos) 07 – RAIMUNDO ELIAS COSMOS, apresentou proposta de preços 

para o item/linha 14 com o preço valor unitário de R$ 4.712,68 (quatro mil, 

setecentos e doze reais e sessenta e oito centavos) e preço Global de R$ 
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35.345,10 (trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e dez 
centavos),  08 – EDI CARLOS GOMES FERREIRA, apresentou proposta de 

preços para o item/linha 15 com o preço valor unitário de R$ 3.512,14 (três mil, 
quinhentos e doze reais e quatorze centavos) e preço Global de R$ 26.341,05 
(vinte e seis mil, oito mil, trezentos e quarenta e um reais e cinco centavos),  09 

– MOACIR MORAIS FERREIRA, apresentou proposta de preços para o 

item/linha 16 com o preço valor unitário de R$ 4.893,13 (quatro mil, oitocentos 

e noventa e três reais e treze centavos) e preço Global de R$ 36.698,47 (trinta 
e seis mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos), 10 – 
RODRIGO GOMES DA SILVA, apresentou proposta de preços para o 

item/linha 17 com o preço valor unitário de R$ 1.772,29 (hum mil, setecentos e 
setenta e dois reais e vinte e nove centavos) e preço Global de R$ 13.292,17 
(treze mil, duzentos e noventa e dois reais e dezessete centavos), 11 – 
FRANCISCO IVANILDO GOMES DE ANDRADE, apresentou proposta de 

preços para o item/linha 18 com o preço valor unitário de R$ 2.344,80 (dois mil, 

trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) e preço Global de R$ 
17.586,00 (dezessete mil, quinhentos e oitenta e seis reais),  12 – ERISVALDO 

CICERO DE ALBURQUERQUE, apresentou proposta de preços para o 

item/linha 19 com o preço valor unitário de R$ 2.356,35 (três mil, trezentos e 
cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos) e preço Global de R$ 

17.672,62 (dezessete mil, seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e dois 
centavos), 13 – DAMIÃO OLIVEIRA DINIZ, apresentou proposta de preços 

para o item/linha 20 com o preço valor unitário de R$ 2.291,94 (dois mil, 

duzentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos) e preço Global de 
R$ 17.189,55 (dezessete mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco 
centavos), 14 – ANDRÉ BRITO SILVA, apresentou proposta de preços para o 

item/linha 21 com o preço valor unitário de R$ 2.832,72 (dois mil, oitocentos e 
trinta e dois reais  e setenta e dois centavos) e preço Global de R$ 21.245,40 
(vinte e u mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), 15 – 
DANIEDSON COSMOS DOS SANTOS, apresentou proposta de preços para o 

item/linha 22 com o preço valor unitário de R$ 2.761,47 (dois mil, setecentos e 
quarenta e um reais e quarenta e sete centavos) e preço Global de R$ 
20.711,02 (vinte mil, setecentos e onze reais e dois centavos) 16 – 

ADALBERTO LUIZ DA SILVA, apresentou proposta de preços para o 

item/linha 23 com o preço valor unitário de R$ 2.624,83 (dois mil, seiscentos e 

vinte e quatro reais e vinte e três centavos) e preço Global de R$ 19.686,22 
(dezenove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos) 17 – 
MARCELINO FERNANDES BEZERRA, apresentou proposta de preços para o 

item/linha 24 com o preço valor unitário de R$ 4.619,68 (quatro mil, seiscentos 
e dezenove reais e sessenta e oito centavos) e preço Global de R$ 34.647,60 
(trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) 18 
– LUIZ RODRIGUES DE SOUZA, apresentou proposta de preços para o 

item/linha 26 com o preço valor unitário de R$ 1.793,00 (hum mil, setecentos e 

noventa e três reais) e preço Global de R$ 13.447,50 (treze mil, quatrocentos e 
quarenta e sete reais e cinquenta centavos), 19 – JACKSON ARCENO 

ALVES, apresentou proposta de preços para o item/linha 27 com o preço valor 

unitário de R$ 1.158,41 hum mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta e um 
centavos) e preço Global de R$ 8.688,07 (oito mil, seiscentos e oitenta e oito 
reais e sete centavos),  20 – JOSÉ CALIXTA ARAÚJO, apresentou proposta 
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de preços para o item/linha 29 com o preço valor unitário de R$ 1.515,71 (hum 
mil, quinhentos e quinze reais e setenta e um centavos) e preço Global de R$ 

11.367,82 (onze mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois 
centavos),  21 – JOÃO BOSCO LEANDRO, apresentou proposta de preços 

para o item/linha 31 com o preço valor unitário de R$ 984,16 novecentos e 

oitenta e quatro reais e dezesseis centavos) e preço Global de R$ 7.381,20 
(sete mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte centavos), 22 – GENEILSON 

DE FLEITAS, apresentou proposta de preços para o item/linha 32 com o preço 

valor unitário de R$ 1.581,01 (hum mil, quinhentos e oitenta e um reais e um 
centavo) e preço Global de R$ 11.857,57 (onze mil, oitocentos e cinquenta e 
sete reais e cinquenta e sete centavos), 23 – JOSÉ CLEBER DE SOUZA, 

apresentou proposta de preços para o item/linha 28 com o preço valor unitário 

de R$ 1.329,80 (hum mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta centavos) e 
preço Global de R$ 9.973,50 nove mil, novecentos e setenta e três reais e 
cinquenta centavos), 24 – GABRIEL FERREIRA RODRIGUES, apresentou 

proposta de preços para o item/linha 37 com o preço valor unitário de R$ 
2.427,86 (dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos) e 

preço Global de R$ 18.208,95 (dezoito mil, duzentos e oito reais e noventa e 
cinco centavos), 25 – ALONSO VIEIRA GOMES, apresentou proposta de 

preços para o item/linha 03 com o preço valor unitário de R$ 2.568,85 (dois mil, 

quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos ) e preço Global 
de R$ 19.266,37 (dezenove mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e sete 
centavos),  26 – FRANCISCO DEUZIMAR DOS SANTOS, apresentou 

proposta de preços para o item/linha 30 com o preço valor unitário de R$ 
2.699,81 (dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos) 

e preço Global de R$ 20.248,57 (vinte mil, duzentos e quarenta e oito reais e 
cinquenta e sete centavos), 27 – DANIEL CALIXTO DE ARAÚJO, apresentou 

proposta de preços para o item/linha 09 e 10 com o preço valor unitário de R$ 

1.998,68 (hum mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta e oito 
centavos) e preço Global de R$ 14.990,10 (quatorze mil, novecentos e noventa 
reais e dez centavos),  28 – ELIELDO ELIAS DE SOUZA, apresentou proposta 

de preços para o item/linha 08 com o preço valor unitário de R$ 2.496,78 dois 
mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos) e preço 

Global de R$ 18.725,85 (dezoito mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e 
cinco centavos),  JOSÉ HILDO LEITE DA SILVA, apresentou proposta de 

preços para o item/linha 34 com o preço valor unitário de R$ 2.492,80 (dois mil, 
quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) e preço Global de R$ 
18.696,00 (dezoito mil, seiscentos e noventa e seis reais),  29 – CICERO 

ADÃO DE MORAIS, apresentou proposta de preços para o item/linha 11 com o 

preço valor unitário de R$ 3.789,26 (três mil, setecentos e oitenta e nove reais 

e vinte e seis centavos) e preço Global de R$ 28.419,45 (vinte e oito mil, 
quatrocentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos),  30 – 
CLAUDIANO ANTONIO PEREIRA, apresentou proposta de preços para o 

item/linha 33 com o preço valor unitário de R$ 5.734,64 cinco mil, setecentos e 
trinta e quatro reais e sessenta  quatro centavos) e preço Global de R$ 
43.009,80 (quarenta e três mil, nove reais e oitenta centavos),  31 – EDILSON 
DE SOUZA LIMA, apresentou proposta de preços para o item/linha 25 com o 

preço valor unitário de R$ 2.881,84 (dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e 

oitenta e quatro centavos) e preço Global de R$ 21.613,80 (vinte e um mil, 
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seiscentos e treze reais e oitenta centavos), 32 – DEOCLEBIO KELVIM 
VIEIRA SOARES, apresentou proposta de preços para o item/linha 39 e 40 

com o preço valor unitário de R$ 2.339,39 (dois mil, trezentos e trinta e nove 
reais e trinta e nove centavos) e preço Global de R$ 17.545,42 (dezessete mil, 
quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos,  33 – ALAN 

ANDREY SILVA MOTA, apresentou proposta de preços para o item/linha 13 

com o preço valor unitário de R$ 2.258,19 dois mil, duzentos e cinquenta e oito 

reais e dezenove centavos) e preço Global de R$ 16.936,42 (dezesseis mil, 
novecentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos), 34 – LUIZ 
VICENTE DOS SANTOS, apresentou proposta de preços para o item/linha 35 

e 36 com o preço valor unitário de R$ 5.440,23 (cinco mil, quatrocentos e 
quarenta reais e vinte e três centavos). 
Considerando que os preços ofertados estão abaixo do estimado foram declaradas as 
referidas como classificadas. 

Em seguida foram abertos os envelopes de habilitação e depois de análise foram as 
mesmas declaradas habilitadas. 

Os respectivos Senhores vencedores com valores acima citados. Nada mais digno de 
nota e nem a tratar, o Presidente da CPL determina que seja enviado o presente 
relatório ao Prefeito do Município. 

SMJ é o parecer! 

 

Ipubi-PE, 27 de maio de 2019. 

 

Wilson Alves da Silva 
Pregoeiro 

 


