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• PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO MlGUEL OA BAIXA GRANDE 
CNPJ (MF) Nº Ol.612.623/0001-88 
Praça da matriz, n• 18 - Centro. 
CEP 64.378-000 - Siio Miguel da Baixa Gmnde - PI. 

RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E AVISO DE ABERTURA DOS 

ENVELOPES DE PROPOSTAS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 0011:i0.20 
TOMADA DE PREÇOS N" 001/2020 

Ref: Contratação de empresa para aquisição de equipamento e material permanente para 
atender as necessidades do município de São Miguel da Baixa Grande/ PI. 

A Comissão Permanente de Licitação de São Miguel da Baixa Grande/PI. por meia 
de sua Presidente, toma público o resultado da julgamento da fase de habilitação da 
Tomada de Preço nº 001/2020. As empresas DIFAP - J. A. OLIVEIRA COMERCIO, 
CNPJ: 04.356.109/0001-17, BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ: 
29.228.039/0001-42 e JFSM EMPREENDIMENTOS, CNPJ: 32.247.281/0001-78 
apresentaram documentação conforme solicitada no Edital, sendo assim consideradas 
HABILITADAS a participarem da sessão de abertura dos envelopes contendo a 
'"PROPOSTA", a ser realizada às 09:00h, no dia 14 de fevereiro de 2020, na sala da 
Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de São Miguel da Baixa Grande/PI. 

Fica aberto o prazo recursai na forma da le i, os autos do processo estão com vista 
franqueada aos interessados na sala da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de 
São Miguel da Baixa Grande/PI na data desta publicação. 

Saa Miguel da Baixa Grande/PI, 07 de fevereiro de 2020. 

Maria Gesane de Moura 

Presidente da CPL 

E S T A D O DO P I A U Í 
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava 
Av. São João Batista, 580 • Centro - Cep: 64.635-000 

CNPJ: 12.066.97310001-02 - Fone: (89) 3429-1152 
São João da Canabrava-PI 

(email: prefeituramsjcpi@hotmail.com) 

AVISO DE CONTINUAÇÃO DE ABERTURA REFERENTE TOMADA DE PREÇOS Nº 01012019 
Processo Administrativo nº 02912019 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Membros da Equipe de Apoio da Prefeitura 
Municipal de São João da Canabrava - PI. comunica aos interessados que a continuação de 
aberturas e análise dos documentos referente ao processo licitatório Tomada de Preços de Preços 
nº 010/2019, Processo Administrativo nº 029/2019, será, às 11:00 (onze) horas do dia 14 de 
Fevereiro de 2020, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, designados pela 
Portaria n•. 001/2020 de 06 de Janeiro de 2020, para, em atendimento às disposições contidas na 
Lei Federal n• 10.520 de 17 de julho de 2002 e pelo Decreto Federal nº. 3.555 de 08 de agosto de 
2000, a fim de proceder a continuação da abertura e análise da documentação de Habilitação e 
Propostas de Preços, tendo como objeto: "Contratação de empresa de engenharia civil para a, 

execução dos serviços de pavimentação cm paralelepípedos de vias públicas na zona rural do 
município de São João da Canabrava, conforme descrito no projeto básico, planilha orçamentária e 
cronograma tisico-financeiro constante no anexo I do edital, em consonância com a Lei nº 8.666/93 de 
22/01/1993 e alterações da Lei nº 8.883/94. 

São participantes as seguintes empresas: PRIMUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA EPP, CNPJ 11.1 14.304/0001-04. TL DE CARVALHO LOPES, CNPJ 23.670.372/0001-20; 

Nada mais havendo a ser consignado, o presente aviso será enviado via e
mail, a cada participante do referido processo licitatório. 

São João da Canabr 1, 06 de Fevereiro de 2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º 001/2020 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2020 

Aos 07 (sete ) dias do mês de fevereiro de 2020. a Prefeitura Municipa l de Cocal dos 
A lves-PI. local izada na Rua João Domingos da Silva. nº S/N. Centro, Cocal dos 
Alves-PI. nos termos da Lei n º 10.520, de 17 de julho de 2002. Decreto Federal nº 
7.892/2013, e, subsidiariamente , a Lei nº 8.666/1993. e suas alterações, e, das 
demais normas legais ap licáveis. em face da classificação das propostas 
apresentadas no Pregão Presencia l para Registro de Preços nº 003/2020, 
consoante consta do Processo Administrativo nº 005/2020. RESOLVE registrar 
preços para aquisição de materia l de construção e hidráulico, a serem registrados 
em ata. que ficara disponível para aquisições ruturas pela Prefeitura Municipal de 
Cocal dos Alves e Demais Ó rgãos de sua Estrutura Administrativa, conforme 
especificação constante no termo de referência, observada as c láusulas e cond ições 
abaixo estabelec idas, a especificação, o preço, os quantitativos e o fornecedor 
c lassificado na l icitação supracitada, constituindo-se esta A ta em documento 
vincu lativo e obrigaciona l âs partes, â luz da legislação que rege a matéria. 

1. DO OBJETO 

1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços resultantes das negociações 
oriundas do Pregão Presencial SRP nº 00312020. nos termos do§ 4° do artigo 15 da 
Lei Federal nº 8666/93. Le i Federa l nº 10.520/2002. Decreto Federal 7.892/2013 e 
Decreto Municipal nº 047 de 2013, com objetivo de disponibilizar para os 
órgãos/entes. preços para posterior e oportuna contratação para aquisição de 
m ateria l de construção e hidráulico, a serem registrados e m a ta, q ue ficara 
disponível para aquisições futuras pela Prefeitura Municipal de Cocal dos A lves e 
Demais órgãos de sua Estrutura Administrativa. conforme descrito no termo de 
referência , a serem entregues e m sua totalidade, parceladamente ou não, conforme 
o objeto e a necessidade de cada órgão/ente da Prefeitura Municipal de Cocal dos 
Alves, Estado do Piaul. sendo obrigação desta. o controle sobre os preços dos 
produtos. mantendo a equipe de controle devidamente informada sobre passiveis 
irregularidades. 
1 .2- Registro de Preços de bens, para atender os órgãos/entes da Prefeitura 
Municipal de Cocal dos Alves - PI, conform e relacionados em anexo. sob 
especificações técnicas e est imativas médias de consumo. 
1 .2.1- A aquisição do bem objeto desta licitação será solicitada diretamente a equipe 
gerenciadora da Ata de Registro de Preços. ficando estabelecido que é obrigação da 
e mpresa e ntregar o p roduto, sem a cobrança de encargos, alugueres ou ô nus . de 
qualquer natureza, confo rm e a disposição dos lotes. itens e subite ns e ainda 
ind icações constantes das re lações do anexo I deste edital. 
1.3- Os bens deverão ser entregues. após solicitação formal de cada órgão/ente e 
gerenciada pela Comissão Perm anente de Licitação de Cocal dos Alves -P I. 
1.4- Desde a data da assinatura da(s) Ata(s) de Registro de Preços. a(s) 
detentora(s) se obriga(m) a adotar todas e quaisquer providências que forem 
necessárias para assegurar o satisfatório fornecimento/prestação dos serviços 
objeto desta Ata . de forma que, em nenhuma hipótese. o abastecim ento do 
a lmoxarifado sofra qualquer solução de descontinuidade. 
1.5- Os órgãos/entes não se obrigam a firmar as contratações que poderão advir do 
Registro de P reços. ficando- lhe facultada a uti lização de outros m eios. respeitada a 
legi lação rela tiva â licitações, sendo assegurado ao beneficiário do regis tro 
preferência em igualdade de condições. 

2. DA ADMINISTRAÇÃO DO PRESENTE DE REGISTRO D E PREÇOS 

2.1. A Administração ou gerenciamento da presente a ta caberá à Comissão 
Perm anente de Lici tação - CPUPMCDA/PI. 

3. DA SOLICITAÇÃO E DO FORNECIMENTO 

3 .1- Da Solicitação: 
A Adminis tração deverá emiti r Ordens de Fornecimento (OF), ou instrumento 
equiva lente. conte ndo quantidade, discriminação do objeto. preço unitário e total e 
prazo de fornecimento, e a Nota de Empenho. ao detentor da Ata. depois de 
consulta formu lada à Comissão Permanente de Licitação - CPL/PMCDA/PI , 
responsável pelo gerenc iamento do Sistema. 
3.2 - Na OF ou documento equiva lente deverá está declarado a Dotação 
Orçamentária que suprirá a despesa, contendo pelo menos a Fonte. a C lassificação 
Funcional e o Elemento de Despesa. 
3.3- Do Fornecimento: De posse dos documentos acima. o detento r da Ata. nos 
prazos estabelecidos no Edita l, e ntregará o mate rial requisitado no prazo de 
03(três) dias úteis, a contar do Recebimento da O F e da Nota de Empenho. 

4. DO PREÇO. ESPECIFICAÇÃO 

4 .1. Os preços ofertados. especificação, marca do produto. empresa e representante 
legal encontram- se anexos nesta ata. 

5. DO PRODUTO 

O objeto fornecido deverá estar em perfeitas condições de utilização/consumo. e 
em tota l conformidade com as especificações constantes do anexo I do edita l de 
Pregão Presencial SRP nº 003/2020 - SRP/PMCDA/PI. 

6. VALIDADE DO REG ISTRO DE PREÇOS 

6.1- A A ta de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura Municipal de Cocal 
dos Alves -PI . representando os órgãos/entes aderentes. e a(s) Detento ra(s). terá 
validade de 12 (doze) m eses, a partir da data de assinatura deste instrumento. 

7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

7.1- O local de entrega dos bens será designado por cada órgão/ente . no prazo de 
03 (três) d ias úteis, contados da data do recebimento/ Retirada da OF e Nota de 
Empenho. 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


