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PROCESSO Nº 056/2017 

CONVITE Nº 002/2017 

 

 

 

 

 

 

 
ATA DA REUNIÃO DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E 

PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

 

 

Ao primeiro (01) dia do mês de junho (06) do ano de dois mil e dezessete (2017), às oito horas 

(08:05), na sede da Câmara Municipal de Parelhas-RN – sito a Praça Arnaldo Bezerra, 82 - 

Centro, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 009/2017 de 

03 de janeiro de 2017, composta pelos seguintes membros: Ivanildo Ferreira de Souza, Hellany 

Cybelle Araújo de Lima e Mariane Aparecida de Oliveira Ferreira Souza. Sob a presidência do 

primeiro, procede a análise da documentação de habilitação, referente ao Convite acima citado. 

Aberta a sessão, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 

Parelhas – RN cumprimentou a todos e abriu os Envelopes de Habilitação para análise da 

documentação apresentada na presente Licitação pelas empresas licitantes: 1) João da Costa 

Cavalcante, CPF 522.848.324-15 (Pessoa física); 2)  Reginaldo Pereira do Nascimento, CNPJ 

26.648.362/0001-87, representada por seu proprietário Reginado Pereira do Nascimento; 3) 

Manoel César da Silva, CNPJ 22.149.851/0001-33, representada por Procurador Tatiano 

Cardoso da Silva (Procuração apresentada no início da reunião); 4)  Osiel Alves de Souza, 

CNPJ: 21.007.244/0001-76,); 3) Nordeste Turismo Ltda, CNPJ 08.940.273/0001-28, 

representada por seu sócio administrador, Samuel Vasconcelos da Silva, e, 5) Osiel Alves de 

Souza, CNPJ nº 21.007.244/0001-76, representada por seu proprietário Osiel Alves de Souza. 

Iniciada a fase de habilitação e a análise da documentação na forma requerida no Edital foi 

constatado que a empresa Nordeste Turismo Ltda, CNPJ 08.940.273/0001-28, apresentou 

certidão referente a União (item 4.1.2.3 do Edital) com data de validade até 20/05/17, portanto 

vencida para a data do presente certame. Ato continuo o representante da empresa requereu o 

benefício do § 1º do  art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 
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(§ 1o  Havendo alguma restrição na comprovaçãoda regularidade fiscal e trabalhista, s

erá assegurado o prazo de cinco dias úteis,cujo termo inicialcorresponderá ao momen

to em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável 

por igual período, a critério da administração pública, para regularização da 

documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa). 

Nesse ponto a Comissão Permanente de Licitação acatou o requerimento do representante da 

empresa. Ato continuo os licitantes presentes analisaram e rubricaram a documentação 

apresentada e em seguida a CPL declarou HABILITADAS todas as licitantes presentes. Em 

seguida os licitantes abriram mão do prazo recursal passando o certame para a fase de abertura 

e análise das propostas comerciais. Ato continuo foi verificado a apresentação das propostas 

comerciais nos seguintes termos: 1) João da Costa Cavalcante, CPF 522.848.324-15 (Pessoa 

física), no valor de R$ 1,20 (um real e vinte centavos) por quilometro rodado;  2)  Reginaldo 

Pereira do Nascimento, CNPJ 26.648.362/0001-87 no valor de R$ 0,65 (zero virgula sessenta 

e cinco centavos de real) por quilometro rodado; 3) Manoel César da Silva, CNPJ 

22.149.851/0001-33, no valor de R$ 0,72 (zero virgula setenta e dois centavos de real); 4)  

Nordeste Turismo Ltda, CNPJ 08.940.273/0001-28, no valor de R$ 0,90 (zero virgula 

noventa centavos de real) por quilometro rodado e 5) Osiel Alves de Souza, CNPJ nº 

21.007.244/0001-76, no valor de R$ 0,89 (zero virgula oitenta e nove centavos de real). Ato 

continuo e após análise das propostas comerciais pela comissão e pelos licitantes a empresa   

Reginaldo Pereira do Nascimento, CNPJ 26.648.362/0001-87 no valor de R$ 0,65 (zero 

virgula sessenta e cinco centavos de real), foi declarada VENCEDORA pela apresentação 

do menor preço e consequentemente da melhor proposta ao presente certame. Após a 

proclamação do resultado o representante da empresa Nordeste Turismo Ltda, manifestou o 

interesse de recorrer do resultado do julgamento da proposta ofertada pela empresa Reginaldo 

Pereira do Nascimento, CNPJ 26.648.362/0001-87, alegando que o preço apresentado pela 

mesma é inexequível e portanto merece ser desclassificada. Na fase de elaboração final da ata, 

compareceu ao certame os vereadores, Wellington Araújo  Silva e  José Patrocínio  Dantas Neto 

que requereu o acesso a ata final o que foi prontamente atendido pela Comissão Permanente de 

Licitação. Ato continuo e não havendo mais nada a tratar encerrou a presente ata que após lida 
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será assinada por todos os presentes e após prazo recursal o processo será encaminhado para 

apreciação da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal e posteriormente para o 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Parelhas. Intimação dos licitantes 

feita na presente reunião. 

 

 

Ivanildo Ferreira de Souza 

 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 

_____________________________  

Hellany Cybelle Araújo de Lima  

Membro da Comissão 

 

 

 

 

_____________________________  

Mariane Aparecida de Oliveira Ferreira 

Souza 

Membro da Comissão 
 

 

Licitantes: 
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