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~' PRIEfEIT URA~ 

PRATAooPIAUi 
OOVERNO DE RESPONSABILIDADE 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato Administrativo: nº 031/2020 - DSP 

Procedimento Licitatório: nº 015/2020 

Modalidade: DISPENSA 

Fundamentação Legal: art. 24, inciso li da Lei nº 8.666/93. 

Objeto: AQUISIÇÃO DE URNAS FÚNEBRES PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PIAUÍ - PI. 

Contratante: MUNICIPIO DE PRATA DO PIAUÍ. 

Contratado: AMIGOS ETERNOS L TDA - ME, CNPJ nº 17.829.304/0001 -
69, com sede na Rua José Outra, nº 429, bairro: Centro, Passagem Franca 
do Piauí - PI, representada pela Sra. VITÓRIA REGIA FREITAS REGO, 
CPF: 239.754.233-15. 

Assinatura: 22 de julho de 2020. 

Prazo da Vigência Global: 31 (trinta e um) de dezembro de 2020. 

Valor Global: R$ 17.500,00 (dezessete mil quinhentos reais) . 

Fonte de Recursos: Orçamento Geral do Município/ FMAS/ FPM/ ICMS/ 
IMPOSTOS/ RP e Outros. 

Willhelm Barbosa Lima 
Prefeito Municipal 

~ 
PRATAooPIAUi 
GOVERNO DE RESPONSABILIDADE 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 

De acordo. Dispenso a licitaçao nos termos do inciso li, do art. 24 da 

Lei n° 8.666/93, e a ratifico, nos termos do art. 26, caput, da Lei n° 8.666/93. 

Autorizo a contratação direta da empresa AMIGOS ETERNOS L TDA - ME, 

CNPJ nº 17.829.304/0001-69, para AQUISIÇÃO DE URNAS FÚNEBRES 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICiPIO DE PRATA DO 

PIAUÍ - PI , no valor global de R$ 17.500,00 (dezessete mil quinhentos reais) , 

conforme consta dos autos. 

Publique-se. 

Encaminhe-se ao Setor Financeiro, para providências complementares. 

Prata do Piauí - PI, 22 de julho de 2020. 

Willhelm Barbosa Lima 
Prefeito Municipal 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SÃO FÉLIX DO PIAUÍ 
CNPJ • CHt,554.9"8/oooN• 

UMA ADMINISTRAÇÃO PAllA TODOS 

PROC. ADMINIST. Nº 039/2020-CPL 
CARTA CONVITE Nº 002/2020 
OBJETO: Contratação de empresa para os serviços de reforma e ampliação do mercado público 
municipal de São Félix do Piauí. 
LEGISLAÇÃO: Leis Federais n• 8.666193 e n• 8.883/94. 

ATA DA SESSÃO OE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS 
REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 002/2020 

Ao vigésimo segundo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte, na sede da Prefeitura 
Municipal de São Félix do Piaui, reuniu-se às 08:30 (oito e trinta) horas, a Comissão Permanente 
de Licitação, designada por portaria, para dar inicio à sessão de abertura, análise e julgamento das. 
propostas de preços das empresas habi litadas a continuar na Carta Convite nº 002/2020. Iniciada ai 
sessão, aguardou-se o comparecimento das firmas habilitadas ou interessadas. Das firmas. 
habilitadas ou interessadas, compareceu a sessão somente as empresas: POTENCIAL 
ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.491 .81310001 -55, representado neste 
ato por seu Procurador o Sr. Alexandre Ribeiro Rodrigues, portador do RG n• 2644613 SSP-PI e 
CPF nº 043.830.903-03 e a empresa B. M. CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA L TOA, inscrita no 
CNPJ n• 06.108.416/0001-04, representada neste ato por Procurador o Sr. Benedito da Silva, 
Moura. portador do Rg nº 1590223 SSP-PI e CPF n• 183.181.263-00. Ato continuo, procedeu-se ai 
abertura dos envelopes de propostas de preços das empresas habilitadas. chegando-se ao 
seguinte resultado a empresa que apresentou a menor proposta foi a empresa A. COSTA DE 
SOUSA EIRELI - EPP - D. L. ENGENHARIA E LOCAÇÕES, inscrita no CNPJ nº 
22.168.030/0001-44, que apresentou o valor global de RS 191 .749,59 (cento e noventa e um mil e 
setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). a empresa que apresentou a 
segunda menor proposta foi a empresa VITOR ALVES CARDOSO NETO EIRELI - NACIONAL 
SERVIÇOS, CNPJ n• 14.283.222/0001-73, com um valor global de R$ 201 .763,19 (duzentos e um 
mil e setecentos e sessenta e três reais e dezenove centavos), a empresa que apresentou a 
terceira menor proposta foi a empresa CONSTRUTORA PLENNUS LTDA, inscrita no CNPJ nº 
19.562.85310001-45, com um valor global de RS 202.038,26 (duzentos e dois mil e trinta e oito 
reais e vinte e seis centavos) , a empresa que apresentou a quarta menor proposta foi a empresa 
POTENCIAL ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ n• 31 .491 .81310001-55, que 
apresentou o valor global de R$ 202.971 ,89 (duzentos e dois mil e novecentos e setenta e um 
reais e oitenta e nove centavos), a empresa que apresentou o quinto menor valor foi a empresa B. 
M. CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA, inscrita no CNPJ n• 06.108.416/0001 -04, que 
apresentou o valor global de RS 216.847,51 (duzentos e dezesseis mil e oitocentos e quarenta e 
sete reais e cinquenta e um centavos), ato contínuo, o Presidente da CPL pediu para que os 
representantes das empresas presentes a sessão rubricassem as propostas de preços de todas as 
empresas habilitadas e que caso fosse necessário constasse em ata alguma observação, o, 
representante da empresa POTENCIAL ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, inscrita CNPJ no-
31.491 .81310001 -55, pediu que constasse em ata que a empresa VITOR ALVES CARDOSO NETO 
EIRELI - NACIONAL SERVIÇOS apresentou em sua proposta de preços, o preço da mão de obra. 
mais especificamente a de pedreiro e servente, com base de referencia SINAP, ORSE e SEINFRA. 
sendo elas divergentes nos seus insumos e também não apresentou as composições auxiliares. 
pediu que constasse em ata também que a empresa CONSTRUTORA PLENNUS L TOA, não 
apresentou as composições de preços auxiliares. o outro representante da empresa B. M. 
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.108.416/0001 -04, não constou 
nenhuma observação em ata, alo continuo o Presidente da CPL resolveu suspender a sessão 
para a análise das propostas de preços das empresas tanto pela Comissão Permanente de 
L,c,lação quanlo pelo setor de engenharia do Município, em seguida determinou que a ata fosse 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, para dar ciência a todos os interessados. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente da Comissão de Licitação determinou que a ata fosse publicada n 
Oiario oficial dos Municipios. para dar ciência a todos os interessados, ato continuo, foi declarada 
encerrada a sessão e determinado que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e_ achad 
conforme vai assinada pelos membros da comissão permanenle de licitação e os licitante 
presentes. 

José Arlin 

RobertS.ues da Cruz Silva 
Secretário 

Carlos Eduardo dos Santos Araújo 
Membro 
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