
ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DEAMARANTE

Praça Quincas Castro, 15 - Centro
CNPJ N“ 06.554.802/0001-20

TOMADA DE PREÇOS N“ 003/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA
DOS CANTEIROS CENTRAIS NA ZONA URBANA DE AMARANTE-PI

ATA DA REALIZAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil  e vinte no prédio da Prefeitura

Municipal de Amarante, reuniu-se às 08h09, a CPL, encarregada do recebimento, abertura e
julgamento das propostas objeto da Tomada de Preços N° 003/2020, que determina a licitação

para contratação de empresa para EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS
CANTEIROS CENTRAIS NA ZONA URBANA DE AMARANTE-PI.  O Presidente abriu a sessão

pública, à qual não compareceram interessados, pois se trata de divulgação do resultado da
análise das propostas de preços, e, após análise do setor de engenharia, decidiu desclassificar a

empresa QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVIÇOS E REFORMAS LTDA, no valor de
R$247.749,46 (duzentos e quarenta e sete mil setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e
seis centavos), por ter apresentado no item 1.3 valor superior unitário maior que o da planilha de
referência, e classificar a proposta da empresa SEAC CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, no
valor de R$ 247.436,54 (duzentos e quarenta e sete mil quatrocentos e trinta e seis reais e

cinquenta e quatro centavos), declarando-a vencedora, por ter cumprido os requisitos do Editai.
Esta ata será publicada no DOM-PI para conhecimento dos licitantes, e que do primeiro dia útil
após a publicação será iniciado o prazo recursal de 5 dias úteis, após o qual seguirá igual prazo
para a interposição de eventual(is) contrarrazões, se não houver interposição de termo de
renúncia ao recurso, que poderá ser enviado pelo correio eletrônico da CPL. Nada mais havendo

a tratar, o Presidente Substituto deu por encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a
presente ata, que depois de lida e achada conforme vai assinada pregoeiro e os licitantes
presentes. Licitação encerrada às 08h54///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Prefeitura Municipal de Amarante, 09 de junho de 2020.
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ESTADO DO PLADÍ

PRBPEITURA MUNICIPAL DE AMARANTB

Praça Quíncas Ca&tro, 15 Centro
CNPJ Og.854.802/0001-20

ESTADO DO PIAUj

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE

Praça Quíncas Castro. 15 - Centro
CNPJ N» 0aj564.8D2/00CH-20

TOMADA DE PREÇOS W» 005/2020

OBJETO: CONTFÍATAÇAO OE EMPRESA PARA E>$CUÇAO DE SERVIÇOS DE
paxamentaçAo de via Pública em paraíelepIpedo na zona rural do município
OEAMARANTE-PI.

TOMADA DE PREÇOS H° 00312020

OBJETO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA
DOS CANTEIROS CENTRAIS NA ZONA URBANA DE AMARANTE-PI

ATA DA REAL
N»004<2020

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois m# e vinte no piêdio da Prefeitura

Muràcipal de Amatante, reuniu-se às 08h09. a CPU enoarnsgada do recetóitieritó. abertura e

juigamenlo das propostas ol^eto da Tomada de Preços N“ 003/2020, que determina a licitação

para contratação de empresa p»e EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS
CANTEIROS CENTRAIS NA ZONA URBANA OE AMARANTE-PI.  O Presidente *r1u a sessão

píiWica. à qual nâo compareceram interessaJos, pois se trata de rêvulgaçâo do resultado da
anaise das propostas de preços, e, apôs análise do setor de engenharia, decitf u desciasstficsv a
empresa QUAUTYSERV CONSTRUTORA SERVIÇOS E REFORMAS LTDA, no vaíor de

R$247.749,46 (duaentos e quarenta e s^e setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e
seis centavos), por ter ̂ resentado rxi Sem 1.3 valor supenor unitísto maior que o da planilha de

referenda, e dassHicar a proposta da empresa SEAC CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA no
valor de R3 247.436,54 (duaenfos e quarenta a sete mit quatrocentes e trinta e seis retás e

cinquenta e quatro centavos), decfarando-a vencedora, por ter ourtqjrido os requisitos do Editai.
Esta at» serà publicada no OOM-PI pare conhecimento dos tidtantes, e que do primeiro dia a#

após, a publicação serâ inidaido o praao recurso de 5 dias «eis, apôs o qual seguirá igual prazo
para a Interposíçao de

úncia ao recurso, que poderá ser enviado pelo correio eletrSnico da CPL. Nada havendo

Aos nove dias do mês da junho do ano d© dois mlí  e vitite no prédio da Prefeitura

Municip^sJ de Amarante, reuniu-se às 09h18, a CPL, encaregada do recebimento, abertura e

julgamento das propostas ol^eto da Tomada de Preços N" 004/2020, que determina a licitação
para contratação de empresa para EXECUÇAO DE SERVIÇOS OE Pavimentação de Via

Pública em Pataielepipedo na Zorra Rural do municipio de Anaranta-PI.. O Presidetde abriu a
sessáo púbica, â qusí nâo oorrteareoeram interessados, pois se trata de divulgação do resultado

da anàlse das propostas de preços, e, apôs análise do setor de engenharia decidiu classiBcar a

prcqxietas da empresa QUAUTYSERV CONSTRUTORA SERVIÇOS E REFORMAS LTDA. no
válòr de R$ 24t.215.57 (duzentos e quarenta e um mü duzentos e quinze reais e cinquenta e

centavos), declarando-a vencedora, por ter cumprido os requisitos do Edtai, e desclassificar
a proposta da «npresa SEAC CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA no valor de RS 244.131,79
(duzentos e quarenta e quatro mil cento e Irinla  e um reais e setenta e nove centavos), por ler

apresentado inconsistênciBS no Item 2i1.1 da planilha otçanenlária das ruas 1, 2, 3, 4 e PI 244.
Esta ata serâ puNíoada no DOM-P1 para cotrhecimamo doa licitanfes, « que do primeiro dia útil
apôs a pubiicação será Inídado o prazo recuisal de 5 dias ôtés, apôs o qud seguirá igud prazo

se riâo houver interposlçao de termo de

nenfincia ao recurso, que poderá ser enviado pelo correto eleirônico da CPL. Nada mais havendo
8 traar. o Presidente Suhslitato deu por encerrada 8 sessão e determinou que tosse lavrada a
presente ata, que depois de lida a achada confem» vai assinada pregoelto e os Sdtantes

presentes, ueteçâo encarada âs m>mummmimntmmmuiimmmmmmmimmmiimi

Prefeitura Municipal de Anaiante. 09 de junho de 2020,

para a imerposiçâo de evenhi;^(ls) co

raar, o Preadente Substituto deu por encerrada a sess8o e detetirtnou que fosse lavrada a

presente alA que depois de Bda e achada contem» v» assinada ptegoeiro e os liottantes

presentes. Licitação «carada âs mmHmmwmmmmmtmimmimmmminiiiumiw

Prefeitura Muiteipal de Amarante, 09 de junho de aZO.

CUItHEIMlIE TEIXEIRA DE UMA
W1ESIDEIITEDACW.

eUILHERME TBXEIRA DE UMA
PREStOENTEOACPL

GESSaCA RODRIGUES ̂ ARES
secretAiuaoacpl

GES»CA RODRIGUES SOARES
secretariada CPL

ADRIANO OA GUIA DA SILVA
MEMBRO DA CPL SUBSTITUTO

ADRIANO OA GUIA OA SILVA
MEMBRO DA CPL SUBSTITUTO

ESTALXÍ DO PIAUÍ
cAmaka municipal db sAo joâo da monriTURA
SAO PAULO. N“ *77 - PONB: (08<S) 3345 - 1292
C.O.C,; 03-096.20940001-951 -CBP 64,243-OCX)
SAO JOAO OA FRONTEIRA - PIAUÍ

ESTADO DO PiAUl

PREFEITURA MUNICIPAL OE AMARANTE

Praça Quincas Castro, 15 — Centro
CNPJ N*o<.5S4.«g2/ooai-20

TOMADA DE PREÇOS W («412020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EJ^CUÇAO DE SERVIÇOS DE
PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA EM PARALELEPÍPEOO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
DE AMARANTE-PI,

PEgatETO M" 07/MM»

“IJisprQia soferet ««íienslÉíí peüstjQ de ixttHlMas

temptMx&riââ dc suspezt&Sc» de ativiilades, & »erem

mantidas no âmbito Da Câmara Mimklpal d.e Sâo Joâo

da yronfee^ra - Fb para a prevenção e da

emergência de saücte pública decorrente do novo

coronavlsru» ~ COVlD-lí>. em conjsonâ«<Aa com as

medidas adotados pelo Governo do Estado do Hauí, e

dâ outrjus providéncia*.''

A Prhsiiíhvik üa CAmaka MtinviorAL im SÂO JOÃO DA FROKTCIRA,

ESTADO DO PIAUÍ, ̂  oso da« atríbuiçôí» que lhe confere st LeiOrgânica do Muntcjqúo

e o Segímertto Interno:

CONSIDERANDO a msmuixayçSaa de agravamento da crise de saúde púbiica nu

Srasil com refliaso» áireiKxs nos Bs.tad<^ e

doença infeccíos» vlral res^dratátia, causada pdío novo corottavlrus (OOVID-I9),

necessitando a inhcnslficaçllo, a cada dia, das ações emec^nciais da Câmara Municipal de

Sito Joâo da Fronteira -- PI;

CONSIDERANDO, as medidas anuncáíulas peJo Governador do Bstodo do Dauí,

nu dia 07.06.2020, baseada ruis recomendações do CcMtnit& de Operações Especiais (CX>B),

que recom^doo a prorrogação de suspiensâo de atívidadi^ consideradas nâo essenciais,

no Estado do Piauí, até o día 22.06.2020;

em decoerônci* da paodemia deeíp

ATADA PRECQSir 004/2020

Aos nove £li« (to môs de junho do ano de dois mll  e vinte no piâdlo da fh^tuia

unicipal de Amatante, teuniu-ea às 09h00, a CPL, encarregada do recebimanio. ttoertura e
gamento das prcqwstas objeto da Tomada de Preços N“ 004/2020. que detertrtna a lidtaçâo

para contraBçllo de anpresa para E5ECUÇÃO DE SERVIÇOS DE Paidmetteçâo de Via
Pública em Paraíeiepipedo na Zona Rural do rauiMcípis de Amarants-Pl„ O Presidente abriu a
sessão pôblitre. á qual nfto compareceram interessados, pois se trata de divulgação do resultado
da análise das propost» da preços, e, ̂tos análise do setor de engenharia, decidiu classMcar a
propostas da empresa C5UALITYSERV CONSTRUTORA SERVIÇOS E REFORMAS LTDA no
valor de R$ 240.078.2D (duzentos e qu»enta mil e setenta e oito reais e vinte centavos),

declarando-a vencedora, por ter cwnprido os requisitos do Edital, e descias^» a proposta da
empresa SEAC CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA no valor de R$ 244,293,56 (d«»ntos e
quarenta e quatro mS duzentos e noventa e tós reais e cinquenta e seis centavos), por ter

no (tem Z1.1 da plartiha oiçamemârfa das ruas 1, 2, 3, 4 e PI 244.

Esta ata será publicada no DOM-PI para oonbeciroentó dos licitantes, e que do pnmtjro dia ÚSI

^ôs a publicação será iniciado o prazo recursal de 5 dias úteis, após o qud seguirá igual prazo
para a interpcsiçâo de eventuai(ls) contrarrazões, se n3o liouver interposiçâo de termo de
renúncia ao recurso, que poderá ser enviado pelo correio elebônlco da CPL. Nada mais havendo
a tratar, o Preadente Substituto deu por enctetrada a sessão e determinou qua fosse lavrada a
presente ata. que depois de tida e achada contorme vai assinada pregoeiro e os licitantes
presentes. Licitação encerrada âs 09h14///////////////////////////////////«////////////////////////////////W//

Prefeitura Municipal de Amaiante, 09 de junho de 2020,

íçíresentado ince

Bi.aLBC,A;

Art. 1** - Fica prorrogada a vigência do Decreto n” 06/2020, publicado no dia

2S/05/2020, »te o dia 22 de junho de 2020.

Art, 2" - Este Decreto em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Sáo |oXo da Fronteira - FL 08 de junho de 2020.

i*resMent0 Ha Câmara Municipal

GUILHERME TEIXEIRA OE UMA
PRESDENTE DA CPL

GESSCA RODRIGUES SOARES
SECRETÁRIA DA CPL

ADRIANO QA GUIA DA âLVA
ME&^RO DA GFL SUBSTITUTO

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais




