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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL 

MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ - PI 11 
A VISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 073/2021 
CARTA CONVITE Nº 006/2021 

A Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí -PI, através de seu Presidente e Equipe de 
Apoio, nomeada na Portaria O 67 de 30/04/2021 , tome público licitação na modalidade 
CARTA CONVITE Nº 006/2021, do tipo menor preço por global, termos da Lei nº 
8.666/1993 e demais legislações vigentes, cujo objeto é contratação de empresa para 
execução dos seiviços de roço de estradas vicinais da zona rural do município de Nazaré do 
Piauí, conforme edital e seus anexos. Data de abertura: 14/06/2021; Hora da abertura: 08:00 
horas; Local : Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí; O Edital completo estará à 
disposição dos interessados na CPL, que deverão solici tar via correio eletrônico 
licitanazaredopiaui@gmail .com 

Nazaré do Piauí (PI), 03 de junho de 2021. 

Maria Francinete da Silva 
Presidente da CPUPMN-PI 
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PRIFErl\JRA MUNICIPAL DE 

PIRACURUc:A. SECRBT ARIA MUNICIPAL DB ADMINISTRAÇÃO B 
FINANÇAS 

TERMO DE CANCELAMl!NTO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Pregio Eletrônico-SRP n": 001812D21 
Objeto: Registro de p~ para aquisição parcelada de materiais elétricos em geral, para 
atender as necessidades das secretarias, fundos e órgãos do munidpio de Piraruruca-PI, 
conforme especificações contidas no term.o de referênc:ia e edital 
Ata de Registro de Pl'e9)6 n9 : 0018/l021 
Processo Administrativo: n": 001.0001694/20.21. 

A Prefeitura Municipal de Piracuruca-PI, com sede na R. Rui Barbosa, 289- Centro 
(Sul), Piracuruca - PI, 64240-000, através de seu Pregoeiro Oficial, TORNA PUBLICO, para 
conhecimento dos interessados o canrelamento dos Lote I e II ata em epigrafe, que tem como 
vencedor a empresa: Eldtrica Luz Cmnncia1 ~ MJZtmids Elltricos Eirtli-EPP, ln&crita no c.N.P,J n": 
00.226.324i1XX)l-42, com end~ na Rua R..S, n": 140, Qd. R-9, Lt. 19, Setor Oeste, Golânla-GO, 
neete ato representado pelo(a) Marajá Serafim de Sousa, portador do R.G nº:2.952.119 SSP-GO e 
C.P.F n": 591.077.151-53 ,conforme aul:06 do processo, considerando que o fornecedor 
descumpriu execução do contrato. 

Portanto, para evitarmos falhas e em razão dos prindpios da Precaução 
Administrativa e Prevenção Administrativa, como medida a evitar praxes de 
superfaturamento de compras pública e improbidade administrativa com consequentes 

responsabilização do gestor, nos ll!rmos da Lei n• 8.666/93 e demais normas aplicáveis ao feito, 

ficam cancelados os itens acima citados. 

A decisão de canrelamento da ata está alicerçada sobre os documentos, 
informações e análise téatlca encartados nos processos administrativos n9 001.0001694/2021 
que deferiu o pedido de canoelamento. 

O presente termo de cancelamento deverá ser devidamen.te publicado nos órgãos 

oficiais, na forma legal e regimental, afim de que surtam 08 efeitos jurídicos dele decorrentes. 

Mais informações pelo E-mail: cplpiracurucaOhotmail.com. ou pelo telefone (86) 
98893 -3136, ou pelo ende~ Rua Tenente Rui Brito n• 1510, centro Piracuruca-PI. 

Piracuruca-PI, 03 de junho de 2021. 

Manoel Frtmcisco da Silw 
s«márlo M1111lclpal tk Adminlstra{io e Rntutças 
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f ll!lt ESTADO DO PIAUI 
~ · PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 

Dependência: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA - PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PIRACURUCA - (PI) 

Licitação : (Ano: 2021/ PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA / Nº Processo: 
001 .0003788/2021) 

às 09:34:23 horas do dia 28/05/2021 no endereço RUA RUI BARBOSA N.-289, bairro 

PIRACURUCA, da cidade de PIRACURUCA - PI, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). 
OZIEL DA SILVA CELESTINO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de 

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 
001.0003788/2021 - 2021/0026/2021 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEfCULO PICKUP ZERO KM, FLEX ANO 2021/2021 , 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PIRACURUCA-PI, ACORDO 

COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE 

EDITALFERÊNCIA DESTE EDITAL. 

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços: 

Lote (1) - AQUISIÇÃO DE VEICULO$ TIPO PASSEIO ZERO KM 

Data-Hora 11 Fornecedor 
!26/05120:21 22·56·2Z-Cl60I LIELTA YEIClJLOS E MAOLJINAS LIDA 
!25/05/2021 15·]6·58·0741 !GLOBAL MAIS YEICULOS EI8ELI 
!28(05/2021 08·40·32·2541 !QEBORA SILVA COSTA ROUPAS PROFISSIONAIS 

li Proposta 
li 8$8569000 
li 8$9000000 

li 8$ 120 000 00 

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços: 

Lote (1) - AQUISIÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO ZERO KM 

PI ta-Hora 11 Fornecedor 
!28(0512021 09·56·00:3341 !GLOBAL MAIS YEIQVLOS EI8ELI 
!28/QS/2021 Q9·52'JS·szsl LJEI IA YflClJI os E MAQUINAS I IDA 

li Lance 
li 8$7699999 
li 8$ 77 00000 

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o 
menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da 

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto 
bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e 

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu: 
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No dia 28/05/2021 . às 09:59:16 horas, no lote (1) • AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 

PASSEIO ZERO KM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da 

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxlOaop00004_multisalas-08. No 

dia 31/05/2021, às 09:31 :05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

No dia 31/05/2021 , às 09:31 :05 horas, no lote (1) • AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 

PASSEIO ZERO KM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da 

alteração foi o seguinte: O licitante foi declarado vencedor por ter apresentado proposta e 

habilitação conforme edital. No dia 01/06/2021, às 12:25:05 horas, a situação do lote foi 

finalizada . 

No dia 01 /06/2021 , às 12:25:05 horas, no lote (1) - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 

PASSEIO ZERO KM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da 

alteração foi o seguinte: Transcorridas todas as fases do processo de análise de proposta e 

documentos de habilitação da empresa vencedora, adjudico em favor da mesma. 

No dia 01/06/2021 , às 12:25:05 horas, no lote (1) • AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 

PASSEIO ZERO KM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da 

licitação á empresa GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI com o valor R$ 76.999,99. 

No dia 28/05/2021, às 08:40:32 horas, o Pregoeiro da licitação - OZIEL DA SILVA 

CELESTINO- desclassificou a proposta do fornecedor - DEBORA SILVA COSTA ROUPAS 

PROFISSIONAIS, no lote (1) - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO ZERO KM. O 

motivo da desclassificação foi: O fornecedor não especificou a marca e modelo conforme 

solicita o edital no item 3.24.1. 

No dia 01/06/2021 , às 15:20:17 horas, a autoridade competente da licitação - MANOEL 

FRANCISCO DA SILVA - alterou a situação da licitação para homologada. 


