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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 068/2017 
PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ATA de abertura e julgamento dos envelopes 
Proposta e Habilitaçäo do Pregão Presencial no 
026/2017 

OBJETO: Contrataçao de empresa para 
Iocacão de velculo automotor para a 
Companhia de Agua e Esgoto de Redençao 
do Gurguéia - P1. 

As onze horas do dia dezessete do mês de agosto do ano de dois mil e 
dezessete, na sala da Comissão Permanente de Licitaçäo de Redencão do Gurguéia - P1, 
localizada a Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, em Redenção do Gurguéia - P1, a 
pregoeira Eliane Borges Cardoso e sua Equipe de apoio formada pelo Senhor Kennedy de 
Sousa Soares e pelo Senhor Francisco Pereira Batista (Membro Suplente), instituIda pela 
Portaria no 026/2017, de 03 de janeiro de 2017, abaixo assinados, dando inicio a sessão a 
pregoeira convocou o senhor Francisco Pereira Batista, Membro Suplente, para substituir o 
Senhor Severino Fernandes Folha, membro titular, após abriram sessão solene corn o 
objetivo de efetuar recebimento e abertura dos envelopes de propostas e habilitação das 
empresas participantes do PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2017, referente a contrataçào 
de empresa para locacão de veIculo automotor para a Companhia de Agua e Esgoto de 
Redenção do Gurgueia - P1, tipo MENOR PREO GLOBAL POR LOTE, mediante as 
condiçöes estabelecidas no Edital de acordo corn as normas Gerais da Lei Federal n°. 
10.520/2002, Decreto n° 3.555/2000, Decreto n° 5.450/2005, Lei federal n°. 8.666/93, corn 
alteraçôes posteriores, Lei Complementar no 123/06 alterada pela Lei Complementar no 
147/2014, de 07 de agosto de 2014 e dernais normas regularnentares aplicáveis a espécie, 
em regime de ernpreitada global, estavarn na reunião a Sra. Eliane Borges Cardoso, 
Pregoeira, e sua Equipe de Apoio, Sr. Kennedy de Sousa Soares e Sr. Francisco Pereira 
Batista, a pregoeira inforrnou aos presentes que não houve empresas interessadas em 
participar do certarne, e declarou a licitação como DESERTA, a mesma informa que o 
certame foi amplarnente divulgado no Quadro de Avisos da Prefeitura, Diana Oficial dos 
Municipios, Diário Oficial da União, Jornal "0 dia" e sItio do TOE - Licitaçöes WEB, e por 
decisão unânime da Comissâo ficou decidido que seria realizada urna segunda chamada em 
data a ser decidida, e assim, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reuni5o, da qual foi 
lavrada a presente Ata, abaixo firmada por mirn e todos as membros da equipe, e as 
presentes que desejarem. 

Eliane Borges Cardso 	 Francisco Pereira Batista 

Pregoeira 	 Equipe de Apoio 

1JA1( 

Kennedy de Sousa Soares 
Equipe de Apoio 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planalfina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redencao do Gurgueia - P1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CIJRRAL NOVO - P1 
AVISO DE ucrrAcAo 

0 MUT'iIctPIO DE CURRAL NOVO - P1, alravés da CPI, torna p(sblico, 
que rcalizará Iicitac5o, na anodalidade TOMADA DE PRE40S a. 005/2017, 
do tipo MENOR PREO E ADJUDICAVAO GLOBAIS, em 04V9/2017, 
is 13:30h, tendo como objeto a Prestaco do aerviços de conslruclo do prédio 
do Secretaria do Educaçlo. RECURSO: Orçarncnto Ge-
ni EDITAL: Disponivel na soda do Profeitura Municipal. VALOR: RS 
70.235,58. TEL 89-34660050. 

o MUMCIPIO DE CURRAL NOVO - P1, através do CPL, torna pblico, 
quo realizath licitaçZo, na modalidade CONVITE n. 005/2017, do hi-

0 MENOR PRFAO £ AWVDIcA47A0 GLOBAL, em 31108/2017, Is 
09.30h, tendo como objcto a PrcstacAo de scviçoa de construçlo do canici-
ros. VALOR RS 29.257,94. RECURSO: Orcamcnto Cloral. ED1TAL: Sede 
do Prefeitura Municipal do Cwral Novo. TEL: 89-34660050. 

Curral Novo (PI), 15 deagostode2ol7. 
Edgar Eranceo do Ncbnento 

Prealdeute do Cowisslo do Lklltaçio 

SECRETARIA MUMCAL 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 068/2017 
PREGAO PRESENCIAL W. 026/2017 
'flPO: MENOR PREgO GLOBAL FOR LOTS 

ATA de abetlura a jigvnento dos envelopes 
Proposla e /-tabetaçso do Pregito Preserdul n' 
026/2017 

OB.JETC; Contrataçao do .rnpre.a pars 
loCSçlD di velculo automotor pars I 
CompaThs d. Ago. • Esgoto di Rsdarrçio 
do Gurguitla - P1. 

As ooze hares do do dezessete do rnés de agosto do am di doe ml a 
dezessew na sale di CornisaSo Permanents de Ucitaçao de R.d.nçao do Gurguéia - Pt, 
localLzada I Rua do Farreo. sin, Bairto Plalaftina, em Redençlo do Gurguéia - Pt, a 
prngocora Dane Barges Catdoio e sue Equips do spate formada Palo Sen/ror Kennedy do 
Sousa Scares a polo Senhor Francisco Pereira Babsta (Membro Stlenta), instflulds pals 
Pedana 0° 026/2017, di 08 di janstro di 2017, abaixo assinados. dendo inicio I sess3o a 
regora cenvoccu a senhor Frentisco Pereira Bathos, Membm SuØente, pars subibtuir 0 

Srtstor Sevenno Femandis Felts, membro titular, ap/s doriram sesslo some corn o 
oitrso do etuar recebmento e abeitura dos envelopes di propoetu a habtitsçito des 
ernpcesss partiopantes do PREGAO PRESENCML W. 02612017, rsfsqsnio S cantratsgSo 
di empress pera oeaclo di velculo autornotor pars a Corrçenhla di Aqua e Esgoto do 
Redençio do Gurguitla - Pt, too MENOR PREcO GLOBAL FOR LOTE, meddle as 
condçSes estabelecidas no Edoel di scordo corn as normas Gerais di 141 Fiderel n° 
10.52012002. Deoreta ri' 356512000. Doojo 0° 5.45012005. Let federal 8,686/93, corn 
atteragôes posterlores, Let Campernenlsr n° 123/06 alturada pile Let Compl.rnirnv rt° 
14712014, di 07 di agosto di 2014 a demals ncrrnae regulementares agilc4vele S espSde, 
em regime do ernproitada global, eatavem no reunila a Sri. Elena Borg" Cardoso, 
Pregoeira, a sos Equips di Apolo. Sr. Kennedy do Sousa Scares e Sr. Francisco Pee/ca 
Batista, a pregocire /itoneou aos presentee qua nD,o houve &npcaee Interessadse em 
part/c/par do certene, a dedarco a licitsollo cisilo DESERT/i. a mesnrra informs qua o 
ce,larno to, wnplamente d/vulgado no Qua&o di AvIsos its Prefeitura, DIana Ofictul doe 
Muruclplos. OlIrro Oficlol di US/So, Jamal '0 die' a S/Ito do TCE - Licitag6es WEB. a per 
decisSo unSnaeie di CodasaSo ficcu deddido tue aorta resideda rena sigunda cituanada em 
data a car deddda, a ssslnr, traits man havartdo a tratar, fd encerroda a retniSo, di quiet jot 
layrado a presento Ate. ebaixo Banada por ri/rn a lode, os mernisos do equips. 0 

patentee quo dose/stem. 

rii  

LEt N' 311/2017 Redanç&o do Curguitta - P1, 17 di juiho c/c 2017. 

DtspBe cobra a tel do Dlratrtzes 
Orçansent&rlss pare a Eleboracio a 
xetu0o di Let Grçemeottitrts Anual - 

LOS pars o oacrclelo flnenceh'o di 2018. 
• di outras ProvldSnetas 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RFDENCAO DO CURCSJEIA, ESTADO 
DO HAUL 

Faa saber qua a C&mers MunIcipal di RedetNSo do GuruSls (P1) 
aprovou a ea sanelnno a scgulnte Let: 

CALO I 
DISPOSICOES PRELJ.MINARES 

Art. 1°. Ficam celsbclectdss as dircin/zes orçscncntdauaa pare o Excrcicio 
Financairo do 2018, tee litmus do art 165. 4 2' di Ccin.tItuIçlo Federal, di Lei 
OrgSnica do Municipto. da, 341 4.320/64, poruiria 0° 340 STN di 26/0412006 C 
node cosmos di Let Complementer Federal art. 41. I, slime. "a' a "b" a art 48. 
parigrsfo (mico, LEE a c/c ..cordo cons as Motes Puicais c Anexo do Pieces Fiacais 
coxnproendendo: 

I - Des pnorldades C mesas di Admiaiatrsçlo POblies Municipal; 
II - As c//riO/sos garais a cspuctflces pare claborecio a cxocucio dos 

orcazncntoe do Municiplo cause attcse.0cs; 
III - A organizaclo C cstnoturi dos oocamcnioar 
IV - D1SpOS195CS relatives S Divide. Municipal; 
V - Disposococs sobec 0 Orçsnscnlo Fiscal c di Scguridsdc Social; 
VI - As d.spOsic&a relatives so, diapindios corn Possoal e ltncaron 

Socials; 
VU - As diuqosipOes solace s.lteesqSca tributisia, do Municlpio C medidas 

parao incrcnncntc darecelia, pars a Exercfcio Financatro corresponderuc; 
VIII - DiepSo sobm a reserve do coetlagancias; 
IX - QuItss dispoaiçScs. 

t'aritgrsfo Croicu - As dirattizos aqut ctsbciacidiu. oruintarlo no olaborseSo 
da Lot OrçamcntIria Anual do Municiplo. relative so rctdnido Escn'lcio Finrtscciro. 

CAPITULO Ii 

DAS PRIORI DADES E METAS DA ADMIIrtsTetAcAo PUBLICA 
MUNICIPAL 

Art. 20.  As prim/dec/ia a metes its Adminisdeclo Municipal pars a 
Exercicio Financeiro carlo disc/si em connonincla coon a Art. 4' di Le/ 
Comptemontar 101100. bcon cameo Art. 165. § 2 1. c/a Conshtuiclo Federal. em qua 
5o cipecificada. no Ancso I. quo ictagra rate Lci. a icrom dctalhsdss as 

progremsçao orçamcntirla pars a Exercicio Finsoecriro do 2018: 
1. 	Austarldidi as udlissclo due cscwao, p0bllcos 
TI. 	A p.'ueteçio de ,asvlçce edeoionsis do quslidodel 
111. 	A gerentis do services di etençso a prievcnçio its Siodde e Sanoamsuto Elisico; 
IV. A proutoçio its cultuts, asperse, lescn a ttuiemo; 
V. A aaelst5ncia C crisnçs, so sdolcsceatc. so ic/ceo e so deficiecte; 
VI. A gcraçeo do cuspreeo a rends coaxes de areas qua qualificarn a ado do obra 

local cdi pireotis de en/c/Ito, 
VII. A hsbit.çlo a o urbsni 	- habltaçiso popular e infra-eabuture as zone uthane e 

teal; 
VIII. A pransoçlo its sgricullurs ado ebealaclmeeto; 
IX. Rocaporaqia a prescrveqlo do suite .asblceoo; 
X. 0 plsnsmetsoo di, aQôte ,rasilclpsil oem vistas C racionsiiasclo, cficl2,ocis. 

cfctiv.,nentc a atletcla, 

Parigrafo Ossico - Na claborecio do Piojeto c/s Lot do PPA (Piano 
Plurianual) 2018/2021 c dl proposts orçaonoettiria pets a Excsctcio Ftiraneciro do 
2018.0 Podcrr Executive podcr* aurnmtar ou dirn/nulr as mesas eStabelccides fleiti 
Li a ton dc compsliblllzar as daspeass orcsdas corn a reccits cstirnada, do forms a 
asnegurer a equilibria c/as conies pObliceut, signifloando c/lair qua as matem 
cotabelecidas n3c, constituent lint/Ic I prognamsçbo do doepesa. 

cApiruto m 
1345 DIRETRIZES PARA 0 OR(AMENTO DO MUNICfrIO 

SECAO Is 
DAS DIRETRIZES GERIAS 

,' 2,77 	 Art. 3•. A Let Orçasncnth'ii Aaual obedoccri a eliborsgio do Orçsmcnto 
. ' " 	 11_  -, 	 do Municipto reistivo so EXCSCICtO Pinenceim, as diretrizes gersis e especificas do 

Elena Barges Can/usa 	 Francisco Per M-  Satiate 	 quo resm rate captudo vonsubetsncisdaa no cesto dusts Lci. 
Pregoeca 	 Equips de Ape/a 	 Art. 4°. A race/ta total C eatimads no mesmo valor c/s dcspesuo total. 

* 	 Art. 5. A cteborsçlo do poojeto. a sprovaçlo c a ozocuçbo c/a Lii 
Osgaxnentiria di 2018 devenlo air realizedas do mode a CV1CICUCiSS atrsn.par&ici* 

Kpnredy tie cusa Scares 	
c/a gcstlo fiscal a 0 equilibria, des coO/as p5blioas, obscrvando-,sc 0 principle c/a 
public/dade c permitindo-sc o arnpla ecesso c/a comunidade it todss as informiç6cs 

Equips c/a Apoo 	 relatives a cads usia doss" etepas 	 - 	- 
(Con/mao no proxirna flag/na) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 068/2017 
PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL 

SEGUNDA CHAMADA 

ATA de abertura e julgamento dos envelopes 
Proposta e Habilitacão do Pregao Presencial n° 
026/2017 

OBJETO: Contratacão de empresa para 
locação de velculo automotor para a 
Companhia de Agua e Esgoto de Redençäo do 
Gurgueia - Pt. 

As oito horas e trinta minutos do dia seis do més de setembro do ano de dois mil e 
dezessete, na sala da Comissào Permanente de Licitação de Redenção do Gurguéia - P1, 
localizada a Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, em Redençao do Gurguéia - Pt, 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° 
026/2017, de 03 de janeiro de 2017, abaixo assinados, abriram sessão solene corn 0 

objetivo de efetuar recebimento e abertura dos envelopes propostas e habilitacão das 
empresas participantes do Pregão Presencial N°. 026/2017, referente a Contratação de 
empresa para locação de velculo automotor para a Companhia de Agua e Esgoto de 
Redenção do Gurgueia - P1, tipo MENOR PREO GLOBAL, mediante as condiçoes 
estabelecidas no Edital de acordo corn as normas Gerais da Lei Federal n°. 10.520/2002, 
Decreto no 3.555/2000, Decreto n° 5.450/2005, Lei federal n°. 8.666/93, corn alteraçöes 
posteriores, Lei Complementar n° 123/06 atterada pela Lei Cornplementar n° 147/2014, de 
07 de agosto de 2014 e demais normas regulamentares aplicáveis a espécie, em regime de 
empreitada global, a pregoeira informou aos presentes que a Iicitação está sendo realizada 
em segunda chamada, devido o não comparecimento de empresas na prirneira chamada, 
que foi realizada no dia 17/08/2017, as 11:00hs, e por decisão unânime da equipe será 
realizada hoje, dia 06/09/2017, as 8:301-1s, Para credenciarnento apresentaram-se a(s) 

seQuinte(s) empresa(s) / pessoa fIsica: 
RAZAO SOCIAL CNPJ REPRESENTANTE 

AMILTON 	LUSTOSA 
AD TRANSPORTE ESCOLAR LOCAcA0 

FIGUEREDO 	FILHO, 	CPF: 
DE VElCULOS E LIMPEZA PLJBLICA 26.768.343/0001-94 

002.119.923-05, 	RG: 
LTDA — ME 

L 2.289.599—SSP-Pl, 

ApOs anàlise das documentaçOes para credenciamento exigidas no item u3 co eaitai, 

verificou-se que o mesmo está apto para formular ofertas e lances de precos e praticarem 
todos os demais atos pertinentes ao certarne, após, a pregoeira solicitou dos mesmos os 
envelopes propostas de preços (envelope 01) para que se verificasse minuciosamente se os 

Rua do Ferreiro. s1n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.380/0001-92- Redenção do Gurgueia - P1 

---- 	 - 	
--, 



CLd*aVOtO ae MILL 
SECR ETARIA 

mesmos estavam lacrados e rubricados nos fechos, Foram abertos Os envelopes propostas 
de preoos e analisados Quanto ao cumrrimento das exiqências do item 05 do edital: 

Tipo utilitário, carninhonete 44 cabine dupla, corn caçarnba, 
cornbustivel Diesel, potencia de motor no mInirno 2.0, sem 
lirnite de quilometragern, capacidade para 05 passageiros, ar - 

LocAçAo DE VECULO PARA A COMPANHIA condicionado, 	direçao 	hidráulica, 	ano/modelo 	2014 	ou 
DE AGLJA E ESGOTO - AERG superior, 	disponibilidade 24hs todos Os dias da sernana, 

inclusive feriados, corn a protecao contra sinistros, roubos e 
danos a terceiros, corn todos Os itens de série, espécie: hilux; 

S-10; Frontier; L-200; Ranger ou Similar. 
Empresa(s)  

AD TRANSPORTE ESCOLAR LocAçAo 
DE VEICU LOS 	E LIMPEZA PUBLICA R$ 72.000,00 
LTDA—ME  

Apôs análise verificou-se que a proposta está condizente corn as exigências do edital, foi 
dada vista aos presentes para que rubricasse a proposta, Ato continuo, a pregoeira passou 
a fase de lances dando oportunidade de forma sucessiva e regressiva conforme determina a 
legislaçâo vigente para que o detentor do major lance faca sua oferta, conforme descrito 
abaixo: 

DEMONSTRATIVO DOS LANCES  
LocAcAo DE VEICULO PARA A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO - TWO DE BENEFICIOS 
AERG  

Fase da_Proposta — Fase dos Lances 

Nova 
classificaçao 

Classificacao da(s) 
Empresa(s) CL 0 .2 Classificacão 

apôs a 
5) 
W 

° 
ca Malor Lance 

Menor 
apOs a fase de 

aplicacão da 

a. Lance PRIORIDADE 
0 

- 
°- 

lances 
DE 

CONTRATAçA 
Valor Proposta Comercial 

AD 	TRANSPORTE — — 
ESCOLAR LOCAQAO DE 

X 72.000,00 71.400,00 la colcxada lacolocada 
VEICULOS 	E 	LIMPEZA 
PUBLICALTDA - ME  

71.400,00 71.400,00 

Encerrada as etapas de lances e após a aplicaçao dos benefIcios legais estabelecidos no 
edital e na legislacào vigente foram abertos os envelopes contendo as documentacöes 
habilitaçâes: LOCAçAO DE VEICULO PARA A COMPANIA DE AGuA E ESGOTO - AERG, 
no valor de R$ 71.400,00 (setenta e urn mil e quatrocentos reais), ofertado pela empresa AD 
TRANSPORTE ESCOLAR LOCAçAO DE VEICULOS E LIMPEZA PUBLICA LTDA - ME, 
ApOs analise das docurnentacöes verificou-se que a empresa apresentou a Certidäo de 
Quitacão de Tributos estaduais fora do prazo de vigência, exigéncia do item 7.1.2, alinha "d", 
"7.1.2— Documentacão relativa a REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA: d) Prova de 

ua do Ferreiro, s/n, Bairro Planalfina, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redençao do Gurguéia - P1 
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regularidade corn a Fazenda PUb//ca Estadual (Certidão Negativa de Débitos Gerais, 
compreendendo todos os tributos de cornpetência do Estado), ernitida pelo Orgao 
competente, da local/dade de dornidiio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei. 
(Certidão Quanto a DIvida Ativa e Certidão de Quita cáo de Tributos ou Certidão 
Conjunta);" por se tratar de mircroempresa a pregoeira concedeu o prazo de 05 (cinco) 
dias para que a empresa possa sanar a pendência, conforme item "7.5.1 - Sendo a 
proponente vencedora MPE, e havendo algurna restricao na cornprovacao da regularidade 
fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, corn termo inicial a partir da 
publica cáo do aviso de resultado, prorrogáveis por igual perlodo, a critério da Adrninistra cáo 
PUbilca, atravOs da pregoeira, para a regularização da docurnenta cáo, pagamenfo ou 
parcelarnento do dObito, e emissão de eventuais certidöes negativas ou positivas corn efeito 
de certidão negativa (§ 1 0  do art. 43 da Lei Complementar Federal n° 123/2006).", em razão 
disto a pregoeira declarou a empresa como vencedora do certame, dando continuidade a 
pregoeira franqueou a palavra aos presentes para que os mesmos se manifestassem caso 
desejassem apresentar alguma observaçâo em ata, nenhuma observação foi feita, durante 
todo certame nao houve impetracao de recurso, e assim, nada mais havendo a tratar, fol 
encerrada a reunião, da qual foi Iavrada a presente Ata, abaixo assinada por mim e todos os 
membros da equipe, e os presentes que desejarem. 

Pregoeira e equipe de apoio: 

Eliane Borges Cardoso 
	

Severino Fernandes Foiha 
Pregoeira 
	

Equipe de Apoio 

- 

Kennedy dI6 Sousa Soares 
Equipe de Apoio 

Licitante(s) Presente(s): 

AD J 	ÔRTE ESCOLAR LOCAçAO DE VEICULOS E LIMPEZA PUBLICA LTDA - 
M 	jPJ: .343/0001-94. 
Att1CF"oNUTOSA F GUEREDO FILHO, CPF: 002.119.923-05, RG: 2.289.599 - SSP-PI 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06,554.38010001-92 - Redenção do Gurguéia - P1 


