
ESTADO DO  PI^lli
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CABEcl=.IRAS

Av.  Francisco da Costa Veloso,  n° 620 -Centro
Cabeceiras -Piaui

PROCESSO ADMINISTRATIV0 N° 09/2018 -CPL
PREGAO PRESENCIAL N° 02/2018.
OBJETO:     AQUISICA0     DE     GENEROS     ALIMENTicIOS
PREFEITURA       MUNICIPAL       DE       CABECEIRAS-Pl,       E
SECRETARIAS.

CE!%EPG\Exf}PS

PARA     ATENDER     A
SUAS      RESPECTIVAS

AIA DA REALIZACA0 DO PREGAO PRESENCIAL N° 02/201L£

Aos  seis  dias  do  mss  de  fevereiro  do  ano  de  dois  mil  e  dezoito  (06/02/2018),  no
pfedio  da   Prefel'tura   Municipal  de  Cabeceiras  do  Piaui  -  Pl   reuniu-se  as  O9hoomin,   o
Pregoeiro  e  respectivos  membros  de  apoio,  em  atendimento  as  disposic6es  contidas  na
Lei  n° 8.666/93 de  21  de junho de  1993 e  na  Lei  n°  10.520 de  17  de julho de  2002,  para
realizar os  procedimentos  relativos ao  Pregao  Presencial  n° 02/2018.  0  Pregoeiro abriu a
sessao   pdblica   em   atendimentos   as   disposig6es   contidas   no   edjtal.   Aguardou-se   o
comparecirnento de interessados.  Compareceu a  licitante  EDMILSON  DA COSTA SILVA
IVIE, inscrita sob a CNPJ:  09.598.693/0001-30 neste ato  representada  pelo Sr.  Edmilson
da  Costa  Silva.   Iniciada  a  sessao,  realizou-se  o  credenciamento  da  licitante  presente.
Darldo,.p`rgs.seguimento,' ,procedeu-se a abertura do envelope contendo a proposta,  depois
de: anal,i§ada`` fo+,hcqus.tataqa  a  regularjdade  da  licitante participante,  restando classificada.
Pandpt contin,ujdaqe'.Prcoedeu-se  a  fase  de  lances,  onde  9  Pregoeiro  dentro  de  suas
atripui§6e`? :teais  te.ritqu  negociar e  nao  logrou  exito,  o  licitante  se  diz  impossibilitado  de
Fe.duzj[ o ,ya!Qr.de sua  proposta,  visto que,  esta dentro do valor de  mercado,  chegando ao
seguinte resultado final:  EDIVIILSON DA COSTA SILVA ME,  vencedora do certame com o
valor (Lotes: tl,  lt e. in) d~e`R$ 135.930,84 (cento e trinta e cinco mw novecentos e trinta reais
e oitenta  e quatlo Centavos),  conforme  planilha  anexa.  Em  sequencia,  abriu-se  o  envelope
contento os.dQcumentos de  habilitagao,  a  presente empresa foi  declarada  habilitada  uma
vez ,que cumpriu os`requisitos exjgidos em  Edital.  Nada mais havendo a tratar o  Pregoejro
e a ?u`a equipe de apojo deram por encerrada a sessao e determinou que fosse lavrada a
presente ata que depois de lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.

• I Prefeitura Municipal de Cabeceiras do Piaui -Piaui.
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