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PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL N _____ 
PROCESSO ADM  1.QQi 20J..Ti 

FLS 	 Estado do Piauí 
Prefeitura Municipal de Caridade Do Piauí 

Rua Jose Antônio Lopes, n° 127 - Centro, Caridade doTiaiiii 

CNPJ: 01.612.575/0001-28 - CEP: 64590-000 
Fone/Fax: (89) 3464-0125 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 017/2019 - PMC/PI. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2019 - CPI- PL 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza de 

fabricação artesanal, para atender as necessidades do Município de Caridade do Piauí 

- P1 e suas Secretarias, conforme especificações e demais exigências previstas no edital 

e seus anexos, ESTIMATIVA PARA 2019. 

o 
	

ATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019 - PMC/PI  

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de março ano de dois mil e dezenove (2019) no prédio da 

Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí-PI, reuniram-se às lOhOOmin, a COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO, instituída pela Portaria n° 127/2018, de 07.08.2018, publicado no 

Diário Oficial dos Municípios, Terça-Feira, 21 de Agosto de 2018 • Edição MMMDCXLIV, em 

atendimento as disposições contidas na Lei 8.666/93, Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e no 

Decreto n. 5450 de 31 de maio de 2006, e suas alterações posteriores, presidida pelo Sr. 

Josaelton de Sousa Silva, tendo como Secretário da comissão o Sr. Iram José de Oliveira e o 

membro da comissão Sra.  Elídia Maria dos Reis e Silva, para realizar os procedimentos relativos 

à Pregão Presencial n.° 017/2019. Devidamente nomeados, para proceder com a abertura do 

certame, referente a licitação supracitada, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime de 

EMPREITADA GLOBAL. Vencido o horário previsto para a abertura, o Pregoeiro declarou 

aberta a sessão, registrando o comparecimento da seguinte empresa interessada ao 

fornecimento do objeto: 1) JUVANILSON DOS REIS SANTOS - ME (LIMPMIX), empresa 

inscrita no CNJP/MF sob o n° 28.591.622/0001-50, lnsc. Est.: n° 19.606.573-9, com sede na 

Rua Elizabeth Maria de Araújo Bento, n° 10, Bairro Centro, Caridade do Piauí - P1, CEP: 64.590j- 

000, neste ato representada pelo seu empresário o Sr. JUVANILSON DOS REIS SANTOS, 
/-' 

portador de CPF n° 609.634.203-62 e RG n° 3.666.827 SSP/Pl. Continuando o Pregoei,,6 \? 

procedeu com o credenciamento, bem como o recebimento dos envelopes "Proposta de-" 

Preços" e "Documentação" da empresa interessada. Dando continuidade, a empresa restou 

devidamente credenciada, atendendo os requisitos editalícios e para os procedimentos 

licitatórios. O Pregoeiro em prosseguimento passou a abertura do envelope "Propostas de 

Preços". A proposta da empresa foi devidamente aceita, em conformidade com o Edital. A 

empresa entendeu que já encontrava dentro do limite de preços de mercado, portanto, restou 

E-mail.: pmcaridadedopiaui@gmail.com  - cplcaridadedopiaui@gmail.com  



omisso com Desenvolvimento Social. 

¼ 

José de iljvera 
SECRr RIO 

CPF: 031.032.074.76 
CPL—Portaria N°127/2018 

osaelton de usa Silva 
PRESIDENTE/PREGOEIRO 

CPF: 010.546.063.07 
CPI - Portaria N° 127/2018 
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Prefeitura Municipal de Caridade Do Piauí  FLS N 	 
Rua Jose Antônio Lopes, n° 127 - Centro, Caridade do Piauí, 

CNPJ: 01.612.575/0001-28 - CEP: 64590-000 

Fone/Fax: (89) 3464-0125 

o que consta no registro do histórico abaixo, que ao final da sessão, produziu o seguinte 

resultado: 

MAPA DE APURAÇÃO 

EMPRESA INTERESSADA - MATERIAL DE LIMPEZA 

DE FABRICAÇÃO ARTESANAL. 

Valor Inicial 

R$ 

Valor final Total 

(R$) 

JUVANILSON DOS REIS SANTOS - ME (LIMPMIX) 97.347,50 
97.347,50 

Vencedora 

Concluída a fase de lances e negociações, foi declarada vencedora a seguinte empresa: 

JUVANILSON DOS REIS SANTOS - ME (LIMPMIX), empresa inscrita no CNJP/MF sob o no 

28.591.622/0001-50, lnsc. Est.: n° 19.606.573-9, no valor descrito acima. A empresa 

apresentou uma proposta onde se busca a melhor oferta para a administração pública dentro 

das condições e exigências do Edital, sendo o valor global de R$ 97.347,50 (noventa e sete 

mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). Em prosseguimento foi aberto o 

envelope de habilitação e gerou o seguinte resultado: a empresa restou HABILITADA, por 

apresentar a documentação mínima exigida no edital e seus anexos, tornando vencedora e 

habilitada, para o fornecimento do objeto ora mencionado em epigrafo. Na ausência de 

intensão de recursos e nada mais havendo a tratar o Pregoeiro deu por encerrado o presente 

ato público e, eu Iram José de Oliveira, na qualidade de secretário, lavrei a presente ata que 

vai assinada pelos os demais membros da comissão e representantes presentes. 

'9  

Elíe. ana dos R. Silva 
MEMBRO 

CPF: 686.002.323.68 
CPL— Portaria N°127/2018 

JUVANILSON DOS REIS SANTOS - ME (LIMPMIX) 

CNJP/MF sob o n° 28.591.622/0001-50, lnsc. Est.: n° 19.606.573-9. 

Empresário Sr. JUVANILSON DOS REIS SANTOS. 
E-mail.:  prncaridadedopiaui@gmail.com  -  cplcaridadedopiaui@gmail.com   


