
ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS 

Av. Francisco da Costa Veloso, nº 620 - Centro 
Cabeceiras – Piauí  

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019 – CPL  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO 
DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO OU LOCADOS. 

 
ATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 

 
Aos dezesseis dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezenove (16/04/2019), no 
prédio da Prefeitura Municipal de Cabeceiras do Piauí - PI reuniu-se às 09h00min, o 
Pregoeiro e respectivos membros de apoio, em atendimento as disposições contidas na 
Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, para 
realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presencial nº 006/2019. O Pregoeiro abriu 
a sessão pública em atendimentos às disposições contidas no edital. Aguardou-se o 
comparecimento de interessados. Compareceu a licitante COMERCIO CARVALHO 
LTDA, CNPJ nº 06.511.885/0001-70 neste ato representada pelo Sr. Antonio Felix de 
Carvalho Neto. Iniciada a sessão, realizou-se o credenciamento da licitante presente. 
Dando prosseguimento, procedeu-se a abertura do envelope contendo a proposta de 
preços, depois de analisada foi constatada a regularidade da licitante participante, 
restando classificada. Dando continuidade procedeu-se a fase de lances, onde o 
Pregoeiro dentro de suas atribuições legais tentou negociar e não logrou êxito, o licitante 
se diz impossibilitado de reduzir o valor de sua proposta, visto que, está dentro do valor 
de mercado, chegando ao seguinte resultado final: COMERCIO CARVALHO LTDA, 
vencedora do certame com o valor de R$ 1.386.605,00 (Um milhão trezentos e oitenta e 
seis mil seiscentos e cinco reais). Em sequência, abriu-se o envelope contento os 
documentos de habilitação, a presente empresa foi declarada habilitada uma vez que 
cumpriu os requisitos exigidos em Edital. Nada mais havendo a tratar o Pregoeiro e a sua 
equipe de apoio deram por encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a 
presente ata que depois de lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes. 
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