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OBJETO: Registro de Preço para aquisição parcelada de materiais de construção
(hidráulico, pintura e jazida, ferragens e materiais diversos), para atender as
necessidades das Secretarias, Fundos e Órgãos do Município de Piracuruca-Pi,
conforme especificações contidas no Termo de Referência e Edital.

Aos onze dias de abríi de dois mil e dezoito, às 08h45min (oito horas e quarenta e cinco
minutos), na sala de reunião da CPL, localizada na sede da Procuradoria Geral do
Município de Piracuruca-PI, situada na Rua Senador Gervásio, 598, Centro, Piracuruca-
Pl, reuniu-se o Pregoeiro OZIEL DA SILVA CELESTINO e sua EQUIPE DE APOiO, para.
em atendimento às disposições contidas na Lei Federai 10,520 de 17 de julho de 2002,
Lei n® 8.666/93 e Pregão Presencial n° 006/2018, para Registro de Preço para aquisição
parcelada de materiais de construção (hidráulico, pintura e jazida, ferragens e materiais
diversos), para atender as necessidades das Secretarias, Fundos e Órgãos do Município
de Piracuruca-PI, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Edital, com
o fim de receber os envelopes com as propostas dos licitantes interessados em participar
do certame. No horário marcado, o Pregoeiro responsável deu inicio a sessão, onde
estava presente o licitante: P DE 8 MACHADO - ME. CNPJ: 19.703.836/0001-80, situada
na Av. Maria de Lourdes Machado Resende, n° 1880, Bairro de Fátima, Piracuruca-PI,
representado pelo seu procurador o Sr. Luiz Carlos de Sousa Machado, portador do RG
n® 850891 SSP-PI, CPF de n® 361.588.013-72. Ato continuo, foi efetuado o
credenciamento da licitante participante. Em seguida, o Pregoeiro recebeu os envelopes
n° 01 - Proposta de Preços e n® 02 - Documentos de Habilitação dos licitantes, que em
seguida foram rubricadas por todos. Dando prosseguimento, o Pregoeiro procedeu a
abertura dos envelopes n° 01 - Proposta de Preços. Em seguida a proposta foi analisada
e rubricada por todos os presentes. Ato continuo, o Pregoeiro, juntamente com a EQUIPE
DE APOIO, analisou a proposta apresentada pelo licitante, e foi verificado que a mesma
estava de acordo com o exigido com o Edital. Devido ao fato de haver somente um
licitante, o Pregoeiro iniciou a negociação direta dos lotes, que foi registrada confomne o
descrito abaixo;
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VALOR REGISTRADO , OLASSIFlGAÇftJ
P DE S MACHADO - ME R$ 47.910.00 R$ 47.500,00 VENCEDOR 1
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P DE S MACHADO - ME

VALOR INICIAL DO

LOTE

R$ 24,031,25

VALOR

R$ 24,00,00 VE :edor

PDE SMACHADO-me f R$ 115,507,50 R$ 115.000,00 vencedor
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P de S machado-ME R$ 24,887,00 RS 24.500,00 VENCEDOR

Encerrada a negociação dos lotes, o Pregoeiro procedeu a abertura do envelope n° 02
Documentos de Habilitação do licitante P DE S MACHADO - ME. Após a abertura do
envelope, o Pregoeiro, juntamente com a Equipe de Apoio, procedeu a análise da
documentação de habilitação do licitante. Após análise, foi verificado que o licitante
apresentou toda a documentação exigida no Editai, sendo declarado HABILITADO e
VENCEDOR do certame. Em seguida, o Pregoeiro informou do prazo de 48 (quarenta e
oito) horas para a entrega da proposta readequada aos valores registrados na
negociação. Antes de encerrar a sessão o Pregoeiro, perguntou aos presentes se algum
deles tinha interesse de interpor recurso contra algum ato na condução dos trabalhos,
sendo que ninguém se manifestou a respeito. Nada mais havendo a consignar em Ata, a
mesma foi lida, achada conforme e aprovada, sendo rubricada pelo Pregoeiro, Equipe de
Apoio e Licitante, dando por encerrada a sessão às 09h55min (nove horas e cinqüenta e
cinco minutos).

Oziel da Silva Celestino

Pregoeiro

Manoel Brandão Veras

Equipe de Apoio

LICITANTE:

P DE S MACHADO - ME.

GNPJ: 19.703.836/0001-80

Alan Castelo Cerqueira de Aguiar
ifuipe de Apoio

Luiz Carlos de-Sóusa Machado, RG n°
850891 SSP-Pi, CBF de n® 361.588.013-72
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