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ATA DA SESSÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N*" 010/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 001.0001427/2019

OBJETO: Registro de Preço para aquisição parcelada de gás de cozinha (P13 e P45)
para atender as necessidades das Secretarias, fundos e órgãos do Município de
Piracuruca-PI, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Edital.

Aos oito dias do mês de abril do ano de dois ml! e dezenove, às OShSOmin (oito horas e
cinqüenta 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-PI, reuniu-se o Pregoeiro OZIEL DA SILVA CELESTINO e sua EQUIPE DE
APOIO, para, em atendimento às disposições contidas na Lei Federal 10.520 de 17 de
julho de 2002, Lei n° 8,666/93 e Pregão Presencial n° 010/2019, para Registro de Preço
para aquisição parcelada de gás de cozinha (P13 e P45) 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 efetuar o credenciamento e
receber os envelopes n° 01 Proposta de Preços e n° 02 Documentos de Habilitação das
empresas interessadas em participar do certame. No horário marcado, o Pregoeiro
responsável deu inicio a sessão. O licitante POSTO SETE CIDADES EIRELI - ME,
CNPJ: 05.429.018/0002-08, sediada na Av. Aurélio Brito, n° 191, Centro, Piracuruca-PI,
deixou os envelopes de proposta de preços e de habilitação na sede da Comissão
Permanente de Licitação através de um portador, sem manifestar interesse em credenciar
um representante. Em seguida, o Pregoeiro recebeu os envelopes n° 01 - Proposta de
Preços e n° 02 - Documentos de Habilitação, que foram rubricadas por todos os
presentes. Logo após, o Pregoeiro realizou a abertura do envelope n® 01 - Proposta de
Preços. A proposta foi rubricada e analisada. Após análise, foi verificado que a proposta
estava de acordo com o Edital. Ato continuo, o Pregoeiro registrou os valores ofertados
pela empresa POSTO SETE CIDADES EIRELI - ME conforme descrito abaixo:

LOTE I - GAS DE COZINHA P13

Item 01; BOT, DE GÁS DE COZINHA 13l<g

• v-^A»Tt o ..

VALOR UNIT. INICIAL VALOR REGISTRADO CLASSIFICAÇÃO

POSTO SETE CIDADES RS 77,00 RS 77,00 VENCEDOR

LOTE l - GÁS DE COZINHA P45

Item 01: BOT, DE GÁS DE COZINHA 45ka

.LICITANTE VALOR UNJT. INICIAL VALOR REGISTRADO CLASSIFICAÇÃO

POSTO SETE CIDADES RS 430,00 ^R$ 430,00 VENCEDOR
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Encerrado o registro dos valores ofertados, o Pregoeiro procedeu a abertura do erüi/eíúpe
n° 02 Documentos de Habilitação do iicitante POSTO SETE CIDADES EIRELI - ME. Em
seguida, o Pregoeiro, juntamente com a Equipe de Apoio, procedeu a análise da
documentação de habilitação. Após anáiise, foi verificado que o iicitante apresentou toda
a documentação exigida no Edital, sendo declarado HABILITADO e VENCEDOR do
certame. 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 e Equipe de
Apoio, dando por encerrada a sessão às 09h45min (nove horas e quarenta cinco
minutos).

^ íl
Oziel da Silva Celestino Franciscoda^ Chagas Silva

^ Pregoeiro Equipe'de Apoio

Manoel Brandão Veras
Equipe de Apoio
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