
SECRETARIA MUNICIPAL 	 PA  G.2 

IMSThA. 

PREGAO PRESENCIAL EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MPE), CONFORME PREVISAO NO ARTIGO 48, INCISO I, DA LEI 
COMPLEMENTAR N 2  123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N 2  147/2014, DESDE QUE 
HAJA, NO M1NIMO, 03 (TRÉS) FORNECEDORES COMPETITIVOS ENQUADRADOS COMO 

MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, SEDIADOS LOCAL OU REGIONALMENTE £ 

CAPAZES DE CUMPRIR AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO, NOS 
TERMOS DO ART. 49, II, DA LEI COMPLEMENTAR N 2  123/06. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2  048/2017 
PREGAO PRESENCIAL N 2 . 013/2017 
TI P0: MENOR PREO GLOBAL 

ATA de abertura e julgarnento dos envelopes 
Proposta e Habilitação do Prego Presencial n 2  
013/2017 

OBJETO: contrataço de empresa especializada para 
prestaco de servicos de publicaçâo de avisos de 

Iicitaçöes, matérias oficiais e outros afins, junto ao 
Diário Oficial do Estado do Piaui, Diário Oficial da 
União e Jornal de Grande Circulaço, de interesse 

do municIpio, durante Os exercIcios de 2017, 

conforme descriçôes no anexo I, sob o regime de 
Empreitada Global. 

As oito horas e trinta minutos do dia vinte e oito do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, na 
sala da Cornissão Permanente de Licitaçäo de Redençao do Gurguéia - P1, localidade a Rua do 
Ferreiro, S/n, Bairro Planaltina, em Redenço do Gurguéia - P1, a pregoeira Eliane Borges Cardoso e 
sua Equipe de apoio formada pelo Senhor Severino Fernandes Folha e pelo senhor Kennedy de Sousa 

Soares, instituIda pela Portaria n 2  026/2017, de 03 de janeiro de 2017, abaixo assinados, abriram 

sessão solene corn o objetivo de efetuar recebimento e abertura dos envelopes propostas e 
habilitaco das empresas participantes do Pregão Presencial n. 013/2017, referente a contrataço 

de empresa especializada para prestaço de serviços de publicaço de avisos de hcitaçöes, rnatérias 

oficiais e outros afins, junto ao Diario Oficial do Estado do Piaui, Diário Oficial da União e Jornal de 
Grande Circulação, de interesse do municIpio, durante os exercIcios de 2017, conforme descricôes no 
anexo I, tipo MENOR PREO GLOBAL, mediante as condiçöes estabelecidas no Edital de acordo corn 
as normas Gerais da Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto n 2  3.555/2000, Decreto n 2  5.450/2005, Lei 
federal n 2 . 8.666/93, corn alteracöes posteriores, Lei Complementar n 9  123/06 alterada pela Lei 

Cornplernentar n 2  147/2014, de 07 de agosto de 2014 e demais norrnas regularnentares aplicáveis a 
espécie, em regime de ernpreitada global, Para credenciamento apresentaram-se a(s) seguinte(s) 

emDresa(s): 

RAZAO SOCIAL CN PJ: REPRESENTANTE 

EMANUEL MORAES SANTOS, 

007.926.733-52, 	RG: 
 

CPF:  
SOCIETA P!AUI SERVIOS LTDA - EPP 10.565.173/0001-00 

4.185.809 	 SSP-Pl. 

(PROCURADOR). 

CNPJ.: 06.554.38O01- 92 

Rua do Fetreiro, sin . PIaraftina 
CEP: 64,915-000 - Redençao do Gurg 	 - 

Tel.: sq 366-1166 
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ApOs analise das documentaçOes para credenciamento exigidas no item 03 do edital, verificou-se que 

o mesmo estã apto para representar sua respectiva empresa e formular oferta e lances de precos e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, a pregoeira verificou que a licitante é EPP, 
informando a mesma que julgará a envelope e aplicará os benefIcios legais estabelecido no edital e 
no Artigo 48, inciso I, da Lei Complementar n 2  123/2006 e legislação vigente, após, a pregoeira 

solicitou do mesmo o envelope proposta de preços (envelope 01) para que se verificasse 

minuciosamente se o mesmo estava lacrado e rubricado no fecho, Foi aberto o envelope proposta de 

precos e analisado quanto ao cumDrirnento das exigênciás do item 05 do edital: 

Contrataçâo de empresa especializada para prestaço 

de 	serviços de 	publicaço 	de 	avisos de 	licitaçöes, 
matérias oficiais e outros afins, junto ao Diário Oficial 
do Estado do Piaui, Diário Oficial da União e Jornal de 

Tipo de Beneficios 

Grande Circulaçâo, de interesse do municIpio, durante 

as exercIcios de 2017.  
Empresa(s)  

SOd ETA PIAU1 SERVIOS LTDA - EPP  - 	- 	 R$ 41.000,00 

Após análise verificou-se que a proposta da ernpresa está condizente corn as exigências do edital, fol 

dada vista aos presentes para que rubricasse a proposta, Ato contInua, a pregoeira passou a fase de 
lances dando oportunidade de forma sucessiva e regressiva conforme determina e legislaço vigente 

para que o detentor do major lance faca sua oferta, conforme descrito abaixo: 

DEMONSTRATIVO_DOS LANCES  

Contrataçâo de empresa especializada para prestaço de servicos de 
publicacâo de avisos de licitacöes, matérias oficiais e outros afins, junto 
ao Dirio Oficial do Estado do Piaui, Diário Oficial da LJniâo e Jornal de TWO DE BENEFICIOS 

Grande Circulaço, de interesse do rnunicIpio, durante as exercIcios de 

2017.  
FasedaProposta - - - Fasedos Lances 

Classificacäo da(s) Empresa(s) 
Classificacão 

Nova classificaçao 
w 
LU 

to 
z Maior Lance 

Menor 
Lance 

. 
apos a fase de 

lances 

apos a aplicaçao da 
PRIORIDADE DE 

Valor Proposta Comercial CONTRArAcAo 

SOC1ETA 	PIAUI 	SERVIOS 
41 000,00 41 000,00 14 ,collocada 10  colocada 

SOCIETA 	PIAUI SOCIETA 	PIAU1 

SERVIOS LTDA SERVIOS LTDA - 

-EPP EPP  
R$41.000,00 R$41.000,00 

211 colocada 21 colocada 

CNPJ.: 06.554.380/0001.92 
Rua do Ferreiro, s/n Planaltina 

CEP.: 64.915000 Redenco do GurguOla-PI 
	

_ 
Tel.: 99 3566-1166 



SECRETARIA MUNICIPAL 

EMeRAWO 	
C4civ4o ote 

Encerrada as etapas de lances e após a aplicaço dos benefIcios legais estabelecidos no edital e na 

legislaçâo vigente foi aberto o envelope contendo as documentaçôes habilitaçôes da empresa 

detentora do menor lance: CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREsTAcA0 DE 

SERVIOS DE PUBLIcAçAO DE AVISOS DE LICITAçOES, MATERIAS OFICIAIS E OUTROS AFINS, JUNTO 

AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAU1, DIARIO OFICIAL DA UNIAO E JORNAL DE GRANDE 

clRcuLAcAo, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE OS EXERCICIOS DE 2017, no valor de R$ 

41.000,00 (quarenta e urn mil reals), ofertado pela empresa SOCIETA PIAUI SERVIOS LTDA - EPP, 
ApOs analise da documentação verificou-se que a empresa apresentou todas as exigências do edital, 

em razo disto a pregoeira declarou a empresa vencedora do certame, dando continuidade a 
pregoeira fraqueou a palavra ao representante da empresa presente para que o mesmo se 

manifestasse caso desejasse apresentar alguma observaco em ata, nenhuma observaço foi feita, 
durante todo certame não houve irnpetraço de recurso, e assim, nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente Ata, abaixo firmada por mim e todos os membros 
da equipe, e os presentes que deseja rem. 

Pregoeira e equipe de apoio: 

Eliane Borges Cardoso 
Pregoeira 

kh. yv~ V~k ~ '%~ 
Kennedy 4 Sousa Soares 

Equipe de Apoio 

Licitantq.(.$)-Presente(s): 

Severino Fernandes Foiha 

Equipe de Apoio 

So ETA 

	
SERVIOS LTDA - EPP, CNPJ: 10.565.173/0001-00 

EMANUE 
	

RAES SANTOS, CPF: 007.926.733-52, RG: 4.185.809 SSP-Pl 

CNPJ 05554 38010001-92 
Rua do Ferrei ra, sin - P1anaItna 

CER: 64.915-000 - Redenco do Gurguia-PI 
Tel.: 89 3566-1166 


