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OBJETO: Registro de Preço para aquisição parcelada de postes de cimento para rede
elétrica, para atender as necessidades das Secretarias, Fundos e Órgãos do Município de
P!racuruca-PI, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Editai.

hTE^MO OE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO

Tendo em vista os documentos apresentados peio Pregoeiro e Equipe de Apoio, no uso de suas
atribuições delegadas pela Portaria GP n® 109/2019 de 09/10/2019, tendo em vista o disposto no
Art. 3", iV da Lei n" 10.520/2002 e a Homologação do procedimento liciíatório na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL SRP n® 041/2019, cujo objeto é o Registro de Preço para aquisição
parcelada de postes de cimento para rede elétrica, para atender as necessidades das
Secretarias, Fundos e Órgãos do Município de Píracuruca-PI, conforme especificações contidas
no Termo de Referência e Edital e proposta final das lícifantes que ofertaram os menores preços,
após a análise e julgamento das propostas, bem como dos documentos de habilitação, partes
integrantes da licitação, tendo vencido todos os prazos recursais e, em razão do resultado finai,
pelo presente, recebo, aceito e aprovo o procedimento em epígrafe, em conseqüência
HOMOLOGO a licitação, em favor da empresa Lícitante:

LiCITANTE: R DE BRITO FONTENELE, CNPJ: 34.760.754/0001-61, com endereço na
Rua Piaui n® 30, saia b. centro. Piracuruca-PI, por seu representante legai o Sr. Renato de
Brito Fontenele, portador do CPF: 047.699.433-00. RG: 3.167.835 SSP-PI. Email:
admrenatofontenele@outlook.com

que registraram os menores preços para o fornecimento dos materiais com os valores dos
itens conforme discriminado abaixo:

R DE BRITO FONTENELE, CNPJ: 34.760.754/0001-81

LOTE 1- MATERIAIS DE USO ELÉTRICO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNO QUANT VALOR UNIT VALORTOTAL,

POSTE DE CIMENTO PARA REDE
ELETRICA; ESPECIFICAÇÃO 9X200 UNO 50

RS 480.00 RS 24.000.00

Tudo em conformidade com a Proposta vencedoras e demais documentos constantes nos
autos, nos termos da Lei Federai n.® 10.520 de 17.07.2002. Decreto Federal n.® 3555 de
08.08.2000 e subsidiariamente a Lei Federal n.° 8.666/93 com suas alterações, e athda
regulamento locai Decreto n® 068/2013, determinando as providências necessár
celebração da Ata de Registro de Preço e do contrato ou sua substituição pelos instrun"
hábeis previstos no Art. 62 da Lei n® 8.666/93. conforme o caso, de acordo com
seus anexos e propcsta(s) da(s) iicitante(s) vencedora(s).
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