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AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMAOA DE PREÇOS N;' 00212019 

PROCESSO ADMlNISTRATIVO N• 001 .00031671201g 

O unioípilo de FlORIANO,PI, por i11t0011édio da Presldoote da Comíssllo Permanente de l.lciação - CPL 
comunica aos inleressados que fará icilação na modalidade Tomada de Preço ,(do tipo menor preço global), 
(art 45, 1, da Lei n.• 8,666193), destinada à CONTIUTAÇAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA 
EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CO~TRIJÇÃO DE UNIDADES 
SANll'ÃA.IAS DOMICIUAAES NO MUNICÍPIO oe FLORIANO - Pl, CONFORME TO~A DE PREÇOS, 
TERMO OE REFERt:NCIA e PR,OJETO BÁSICO ANEXADO AOS AUTOS, w ja sessão de recebmen10 
dos envelopes de habillação e proposta ocorrerá às ~ do dia ~ na Sala de Rewiiões da 
Comissão PefTTlanente de Licitação. localizada no Centro Adminislrati,o dle Floriaoo-PI. na Ru:a Ma,ques da 
Rocha, nº 1160, Centro, Floriano (PI), Valor Estimado Previs!o: R$ 250.600,00 (DUZEN!TOS E C•INQUENTA 
MIL E SEISCENTOS REAIS). O edilal e seus anlmlS estarão à di$posição dos interessados na sede da, 
Prefeitura, q" e deve1ão rompareoer murídos de pen drMI ou outra mídia móvel. Mais inlonnaç6es pelo E
mail: col@llorlano.pl.g;>v.br oo pelo telefone (089) 3515-1136. 

Vis1o: 

Ploriano-PI , 28 de março d& 2019. 

Célia Mola da Silva 

Presidente CPUPMF-PI 

J'llllo Cesar da SIiva Ferreira 
Sec. de Admi~o e Planejamento de FIQo:iano-PI' 

PREFEIT1URA DO MUNICIPIO DE FLORIANO 
ESTADO DO PIAUI 

SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAÚDE 

PJ:oca■■o Adlài.nU1tratJ.vo n• 001.0002201/2019 . 

bf"e.rAn.c.i.a : DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

~O: Art . 24 , II da Lêi n• 8.666/93. 

OBJB:l'O: Contrataç!lo de pessoa juridica para locação dé espaç,o 

f1sico com o fornecimento de alimentacAo preparada para a 

realiz a ção do evento: VII Conferência Municipal d.é S a úide-., a .ser 

reali~ado no mês de abril de 2019 no Muni cipio de Floriano-PI , de 

acordo com a proposta ê documêntos quê intêgr am o Procêaso 

Administrat ivo n°001 . 0002201/2019. 

A Ilma . sr.•. Thais Bragl ia da MO ta , sccr tá ria Municipal d 
saúdê dê Fl oria.no- PI , no uso dê suas atribuições lêgais ê da 
acordo com o que det ermi n;i o Artigo 26 d<> Lei Feóeral nº 
8 . 666/ 93, com sues eltereçOee poeteriox:ee e , considerando o qi.,e 
,consta do presente Processo de DISPENSA DE LICITI\Ct,o, co.11 
fundatllénto no Art . 24 , II da Lêi n• 8 . 666/93 ê nos documêntos 
acostados aos autos , PATirICA a dêclaração dê Dispansa da 
Liciteçào per:a contr;iteçào de pessoa ju,:idic;i pa,:a loc;içào de 
esp.aço tisico com o forn cimento de alimentaçào preparada para a 
rêaliz&ç!io do êvêru:o : VII confêrllncia l'lunicip&l dê S&údê , & sêr 
realizã.do no mês de ãbri l de 2019 n o Municipio de Floríã.no- PI , de 
;icordo com a propostil e óocumentoe que integr.-m o Processo 
Admi ni sti:at i vo n' 0Ol.0 00 2201/2019 , a ser adquirido junto a 
efl\Presa HO'rSl. llIO P~ t.'l'DA, inscrita no CNl."J: 
07.094.741/0001-28, sedi ada oa Av. Dr . J osé Ribamar Pacheco, 
Bair ro Cancela, Floriano-PI , pelo valor global de RS 11 .650,00 ( 
onze nul sei scentos e cinquenta reais) , determinando que se 
proceda à elaboraç!l.o e devida publícaç!l.o da presente e a 
é ·laborãção do contrato Oll ins trumento simi.lãr canf-orme facu1tã o 
Art. 62 de Lei n" 8.666/93, tudo de ecoróo com e proposta 
ep sented11 e demais óocument os que i nstru.em e px:esent e 
rat íficaçao . 

l"loriano (PI) , 29 de março óe 2019. 

Thai BragUa da Mota 

Secretiria Mwdclpal d.e Saúde 

ADMIINISTRAÇÃO FJ.9.!~ secreta:ria Municipal de 
Admini5tfQÇQO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO OE PREÇOS - SRP N.• 01 1/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 001 .000!16!10/2018 

O tunicipio de FLORIANO-PI, por int8ffllédio da Pregoeira da Comissão Pennaoonte de 
Licitação - CPL comunica aos int.eressados que Iara lic:ilaçào na modalidade Pregão Presencial 
para Sistema de Registro de Preços (do tipo mermr preQO por [tem), (Art. 15 ele art. 45, 1 da Lei 
"-º 8.666193 e art. 4, X da l ei Federei if 10.520/02), destif'l8da ao REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQU IStÇÂOPARCELADA E SOB IDEMANDA, DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIF ICANTES 
PARA ATENDERAS SECRETARIAS, FUNDOS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIOOE FLORIANO-PI , 
oonforme especificações conUdas no Termo de Referência, e Edital , cuja sessao de recebimento 
dos erwelopes de proposta e ha!Jirntaçào ocorrera às 08:30, do dia 11/04/2019, na Sala de 
Reuniões da Comissão PerrnanMte de Licitação, localizada 110 Centro Adminislrali\/0 de 
Floriano-PI , na Rua Marques da Rocha, n• 1160, Ceritro,, Floriano (PI). Valor Estimado Previsto: 

1R$ 0,01 (OBS.: O VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO DECORRE DE ESTIMATIVA DE 
CONSUMO, MOTIVO PELO QUAL A EXISTl!.NCIA DE PREÇOS REGISTRADOS NÃO 
O~GA A CONTRATAÇÃO INTEGRAL DO OBJETO). o Edltal complew eslará. à dlsPOSlção 
dos interessados na sede da Prefeitura. que deverào comparecer m1.1nidos de pen drive ou 01.1tra 
midia móvel. Mais infc;>nnações J>&lc;> E-mail: wl@lloriaoo gj 00')' b( ou J)&IQ telefooe (069) 3515· 
1136. 

Visto; 

Aoriàrló-f'I, 25 ae manx, oo 2019. 

Frunçi$ca MicheHe dot Santo$ Si lva 
Pmgoeira CPUPMF-PI 

Júlio Casar da Silva Fertei ra 
Sec. de Amlinis!ração e Planejamento de Floriano.f'I 

ESTADO 00 PIAUI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO 
CNPJ: 05.55<1 ,057/0001-$4 
00 55,1,0 PER,....NENTE DE LJCITl',ÇÃO - CF'I. 

REF . PRJtc4o PDSZNCIAL l'AlUI. REGISTRO Dl!l KIBÇOI.I - SRP N . • 067 /2018 . 

uocgsso JUlMDUSTRA'r'J:VO N" 001, 0007.370/2018 . 

Embora devi d amênte n otificada para fornec i mento dos 
materi&is registrados no Pr egao Presencial n° 064/2018, con forme 
extrato publicado no Diário Oficial dcs Mu ni cipio.s no dia 20 d e 
feverei ro d e 2019, a êmpresa RP DA srLVA l!'n.BO, insci:ita no 
cadastro d Pessoa Juridicà sob o nº l0 , 513 .621/0001-22 , nAo 
efetuou a entrega total dos objetos solic i tados na Ordem de 
,o rnecimento de n• 067 /2018- l . l é 067/2018 - ·4 . 1 , respectivame nte . 

Entretanto , verifico nos a utos quê a empresa contra ada 
prot ocol ou pedid,o óe recomposição de preço s ( PROCESSO 
llºl l 75/2019 anêxado ao:s &utos pr i nci pais) , no qua l aduz que os 
preços li c itados encontram- se defasados em vi.r:tude do pe.r:i odo 
entre o valor da propos ta e a posterior entrega do materi al. 

Comp1,1lsanóo 0(1 autos , n ~o há qualquer documento probatório 
que ustifiq u o equi librio econômi co-f i nanceiro requisitado 
pela Contratada , motivo este que nao ve o fu nda.'lle nto j urid ico 
plausi vel pare conceóe.r: o ,:eajuste . 

Adem.a is , â salutar frisar quê no ano de 2012 a Pol i cie 
Federal dese ncadeou a "opêração Gangrêna" , na qua l desart i c u lou 
um e squema entre qu.-tr:o empresas fornecedoras de medi camentos 
para a SESAPI , &s quais , i licit&mentê , b ur laram o procêdimento 
licitetório e realizavam em curto espaço de tempo a recompos i çao 
dos prêços licitados, a somantê depois dê realinhados, com o 
superfaturamento de preço, passaram a fornecer os medi camentos 
licitados . 
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ESTACO 00 F>IAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO 

Tcxl.,.vi;t, noto 'J'le o c.-i,o de1;1t;t opec.-ç~o n3o pode, jamais, se 
a.:,.::,cmc.lha.:- aio fat;o da R-e-querent• ao1ic.it:.ar ••u P•d do de 

ro,.,.linhamanto , contudo, apes.-r d.- sue. bQ;o-té, te. l tato pode nào 
sec interpcetado do mesmo modo pel o Órgão de Controle Interno 
deste M1.1nicipio, nem mesmo pelos 6rg&os de Controle~tirno. 

Assim, diante do que foi exposto, I NDEE'IRO o pedi do de, 
recomposiç!o de pre ço requi,:,H.ãdo pel a empresa BP DA 8:rLV3' 

nLBo, inscrita no Cadastro d.e l?essoa .ru ridica sob o nº 
10. S13. 621/0001-22, f.azendo réfflessa dos autos ao Departamento de 
Li,citações e Contratos para que a Requerente seja not ificada 
para que apresente suas razões no prazo legal. 

, ... 

r 
.... _ -«• .. r -. 

IIU.'IIJI.--DA \ 

f.75/2017~ .J 

) 
- ... ADMINIISTRAÇÃO f.J&!~ secrelaria MUnicipcl de 

Adminbtra<jéio 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N.• 002/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.000311$7/2019 

O Municlpio ele FLORIANO-PI, por i1termédio da Presidoote da comissão Pennanente de Licitação - CPL 
oomllflica aos interessados qw fará liciação na modalidade Tomada de Preço (do i., menor preço gbbal), 
(art. ~5, 1, da lei n.• 8.666193), desijnada à CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA 
EM CONSTRUÇÃO C'IVL, PARA. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES 
SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNIC1PIO DE FLORIANO - PI, CONFORME TOMADA DE PREÇOS, 
TERMO DE REFER!NCIA E PROJETO BÁSICO ANEXADO AOS AUTOS, cuja Sll$SOO de rccebimon10 
dbs envebpes de habilitação e ptOl)O$la (IC)Offe,i à$ ~ . do d~ 17/G4.t2019. na Sala de Reuni0e$ da 
comissão Permanente ele Licia.ç-ão, IOcaiz:ada no centro Aclminislra1illo de FIOfiano.PI, ria Rua Marques da 
Rocha, n" 1160, Centro, Fbriano (PI), Va!Ol EslilJado Previs o: RS 250.600,00 [DUZENTOS E CINQUENTA 
MIL E SEISCENTOS REAIS) . O edital e seus anexos ,estarão à d&Sposição dos interessados na sede da 
Prefeltur:a, q e C!everao oompareoer munioos C!e peri drive ou OU1ra mie!ia móvel. Mais informaOl)es pelo E
mB!l cpl@floriano pj ooy bf ou pelo telefone (089) 3516-1136. 

Visto: 

JuHo Cesar da S4tva Femira 

Aoriano-PI, 2B de março de 2019. 

Célia Mota da SIiva 

Pmwentll CPUPMF.PI 

Sec. de Aclmini:stração e Pia jarnen!o de Floriano-PI 

PREFEITURA DO MUNlcf P\1O DE FLORIANO 
ESTADO 00 l'tAUI -•u~=:.~~p............., 

-:i:nc.çll,o r 0011120111 f'lor ia<10 (l'Il , 27 de ,,.rço <le 2019. 

... 
DDGOJ. aoa.caaDP.l'ONDCJ.- -Ma 
aua: 20.c1J.527/0001-co 
WNDP'NIÇO : b& de, Aaar.ant.e , :D. 111 51., 8a.La 02 ., c.ntro 
:rl.orl.imo-PI: 

cm1, saeoo . ooo .aa: <••> 5521-3239 

aainnrro , W>T:tnc.çll,o .,_._ ~ J:IO ~ ,1112011, ..- A 
~ DII naQOS • • OOC/2.018, :noca8IO ADIIIDIIllna!!:tVO Jt" 001. 000'755/2018. 

s~nhor (,a), Rop:c ee:ntante Legal., 

Tãndo am vist.a a no1:.101 , noaminhada pel a sec.ret..ei.ri• d. 
In.f'rae .a.tt"utu-ra, infonnando que essa emp:r:es.a vem descumprJ.ndo as cl•u ... ul•• 
p:c-evi sta no lnat.rWi'lent:o ccm tr&t\la_l nº 411/2018 1 •C! P.E"lla tando serv.iços de. 
Lo_.... ineficiente ao Municlpio, venl:lo p lo presente in,.~r..-nto 110'Hll':l:CII.
!:! para que oo sorvi çoa de m.anueençao na 11WD.1naçl.o póbliea ••j&UI 
n.onn.alizados, no p,;,a-zo IMlxiD'lo de 02 (•d.oia ) d-1,••. 

In~omamos que o nlo cwçri.rDento deet õ Notif~caçao no praz~ 
estipulado, e ru,ojn.x.á na. ineite.u:c-açl.o de Proces~o Adminiz,trativo pa.re 
~pu,r · çã.o de reaponi,abilida.deai d.a ·Cont..x-«t•d•1 conto.na.e e~tilbelecido- no, 
Cont:cato em rererenc1a. 

Se-n.do aeiaim, "™..,.l'"'■-a110,_m110 qu.e :,9ja encamirah•da cópJ.a daat.a nQt i ficaçac 
para publi~<;ao no Diário OLie i •l <lo• Hunicipios ., Co.ueio Eletr6nieo (a·

';!!~!ce!ªres ~ont.,:ot.e.dt.11, cadastradQ nQ s i atema de, Ge;c-enclamento (1.,o 

lnfonno, po,: fim, que podará a ""'-'"'"'" v ir a so~ur «a penalidadu 
~dm.ini.:stxativaa pnvi•ta111, conoernontc aos d iaposto* acol!l t a do-, no 
.riegram.cnto .licitat.6.r.io do Preg.ao em r-ei:f•r6ncia, bem. oac;o na Legie.l-açao 
que alb•~ga a L.icit:a9ao om collH!lnt.o. 

- - ---,---,------...------··--· ----- . 

ã PREFE DO MUN10ÍPIO DE FL;ORIANO 
•• i j l!a'TADO DO PIAUI 

1 --~=~~;....,...,_ 
..... - ~ • ~ --j4.0 . -··- ·- - -· •. .. -- ---· .. ---·---·----

,:~CA:1 00,1201P Fior1&no IPII, 29 de março de 2019. 

V . KA8C 1m :LDGI. *iaaLJ; 

Clft'J : 23.~3' . 2'77/0001-$5 = ·-~ , -'ll'O, 5'70 , cml'1W) 

ASSUJffO : :rnCAÇAo !,_ AIISJJVa'URA DA AD. 1m ll&CHB'DIO DS. 
l'QÇ(> DO l'a8~ ._., 002/20111, li'JUX:a8$0 ADNDff8nA'l'XV0 
... 001 . 000015112/201 11 . i 

Senho~ cr); ~•P~•••nt ânte L•Qa l, 

T•n.ôo 9f1 vi•t• • 1~foJ;m.OçiliQ d.Cl Comt•.eto -E"•.CllLtln•fl.te 
n-ot1çii.iu1do 9"1-1•• ombo:r:ill l devid~en e. not.itie•d•" •.$t4l 
ccmp&T·•çe1.1, 1110 Depa;c-ta.mento de L.lcit.•çO•~ • C-ont.&'•t.011 pa:c-• 
de Re91:st:c-o d:e i';c'eço do f're9l·o em :c-•fe;c-Onc.ia .. 

do, l,içit•ç&o 
..rtPE""•_.• n$.o 

•••in.a.&: e. Atilll 

"-t11.1ti,, jY-1mo• P•lo I p.r-•e♦,nt: •• in;tr\Ul'l.•nco ilO"f2::n.ca.-·:r.a.. pa:ca qu♦ 

c~~•ç•.,~- p:c-•~o m.li~íl d .• 02 (doi •) d i ,1111 '(tt.•i•, n• .ti41-l« d,11 Coa:t1l::11i,&o 
P•rllll!U'l•nr::• • Li.oltao&o, pa:ra f':l:n'IAr o pac:rt:,o c•l.•b.raclo atr•v•• d• 
p ·r ·oposta .f.tn nc• i~a, com. davlda assinatura. da Ata de R.e9i st.r·o d·• Pre-ço 
ou. na,anit•at• • ~•~O.• da acu.•• ~ 

ln!'o:: • q,,;ie o •o e.wnp:"ilMnto d••t•• Not.it.ieaçAo no pra'l:o 
eat.ipu.lado, :nae:,arA na .1 c1.1s.'C:au.c-aç-Aõ de P-coo.•••o Adm.in.i ■ t:rat.i.vo P•-1'"• 
ap·ur•çao de · epc,o.i,.abil.1.±,., do- :fornee&õor . 

se,ndo a a i..-i , encalii. · moa cop1.a deaic.a not.1.f"i.caç:ao para pub.11-e..çao no 
Dilirio· O.fici!l doe Munic pio.e • E,-maJ.l da empresa c .adaaitràdo j1.lnto oo 
Si•tema da Garenci4lMlnt.o dii;, For nece.dor-e.e . 

Intoramnpe; po·:" :fJ.m:, qu.• poder-A .a emp.reãii. v1~ ._ •of~;c •• 
.. pe,rwtlidades I administ.rei't..1V-ã.á pre-v i~-C••• conc•rn•n.t·• ao. <liapo11n:;,oa 

acoa·t•d.oa no ra9rmnan-co l..~1.tat6,:io • cont.r•t o, &QU1 inJ::onmadoa. bem c:cmo 
n" l,•11hl<1çlq que elar9a !' LicUaçao em c_,.to . 


