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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2019 
TOMADA DE PREÇOSNº 006/2019 

CAMPO LARGO DO PIAUÍ 

DATA DA ABERTURA: 19 de agostode 2019 às lOhOOmin. 
MODALIDADE: Tomada de Preços. 
OBJETO:Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviço 
de Reforma de Creches Municipais (Vô Martin Joel e Francisco de Oliveira 
castro) e Escolas Municipais (São Bernardo e Riacho Santa Maria) no 
Municlpio de Campo Largo do Piaul. 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

A Comissão Perm.anente de Lícitaçã.o vem apresentar o Resultado 
Final da Tomada de Preços nº 006/20 19, Processo Administrativo nº 
031/2019, que objetivou a Contratação de Empresa de Engenharia para 
Prestação de Serviço de Refonna de Creches Municipais (Vô Martin Joel e 
Francisco de Oliveira Castro) e Escol.as Municipais (São Bem.ardo e Ríacho 
Santa Maria) no Municlpio de Campo Largo do Piaui. 

Na sessão :reaJí:;;ada no dia 19 de agostode 2019 às 10h00min, a 
empresa G.B. PEREIRA ENGENHARIA - EPP fTC ENGENHARJAI, CNPJ: 
29.020.209/0001-0?dentre os presentes, cotou proposta global mais 
vantajosa para o município, em todos os Lotes, no valor de total deR$ 
139.644,42 (cento e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais, 
e quarenta e dois centavos). 

Naquela ocasião apôs análise quanto a aceitabilidade da Proposta de 
Preços e dos valore,s, foi aberta a possibilidade de levantamen to de 
quest ionamentos por parte da empresa presente, quanto a proposta de 
preços de sua concorrente, sendo levantado o seguinte questionamento: 
l)QUE a empresa G.B. PEREIRA ENGENHARIA EPP fTC 
ENGENHARIA)não apresentou o BDT de 20% conforme cxigé:ncla do edital, 
apresentando somente o de 25%. 

Dessa fonna, a CPL decidiu encaminhar toda1> as planilhas para o 
Setor de Engenharia para analise e emissão de Parecer quanto l" 
classificada e demais participantes. F'oi emitida Parecer Técnico pelo setor 
de engenharia, que passará a fazer parte do Processo Administrativo nº 
031/2019, com analise e aceitaçê,o da proposta de Preços da empresa l" 
Classificada, 

Diante da análise da proposta da empresa G.B. PEREIRA 
ENGENHARIA - EPP (TC BNGENHARIAj, e conforme co11sta em parecer 
t6calco emitido pelo Htor de engenharia no cUa 23 d.e aa:osto de 

2019,con.statoa-se que a mesma d.eixou de apresentar a composição 
a11alitlca d.o BDI DE 20% E PORTANTO FICANDO DESCLASSIFICADA 
DA CONCORRÊNCIA, DEIXOU DE ACATAR O ITEM 5.l.6(PLANILHA DE 
COMPOSIÇ.ÃO ANALÍTICA DE BOI-BONIFICAÇÃO E DESPESAS 
l NDIRETASI, violando o principio da transparencia exposto no inciso li do 
§ 2° do Art, 7° da Lei 8.666/ 1993. E a jurisprudência do TCU Que trata da 
matéria determina a obriizatoriedade de apresentação de orçrunento 
analitíco, com a discriminação dos itens que compõem o BD!, de modo a 
permitir a aferição dos percentuais utilizados como base para a 
estipulação da taxa total e a comparação dos preços a.presentados pelas 
licitantes (Sumula 258/2010). 

Antes o exposto, resta como VENCEDORA a empresa C.B 
ENGENHARIA LTDA (CB ENGENHARIAI, CNPJ: 24.353.557 /0001-74. 
com o valor global para todos os lotes R$ 141.651,79 (cento e quarenta e 
um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos). 

Dessa forma,. mesmo a empresa G.B. PEREIRA ENGENHARIA -
EPP (TC ENGENHARIAI, CNPJ: 29.020.209/000 1-07, NÃO tendo 
comparecido na sessão de abertura da Tomada de Preços nª 006/2019, 
fica aberto o praw para apresentação de recurso, conforme item 8.2 do 
edital, qual seja5 jciucoJ dias úteis, contados da publicação deste 
resulta.do na impressa. oficial. 

Campo Largo do Píaui (PI), 11 de setembro de 2019. 

Jaime Barbosa dos Santos 
PRBSIDEMTE DA CPL 

FLORIANO C,OVERNO 
,;ovt ~NOMuN,c:,P•, secretaria Municipal 
----~ de Governo 

DECRETO N .0 07112019, DE 09 DE SETEMBRO DE 20'19. 

"Convoca a 11• Confer(Jnc/a 
Mun/clpel de Asslstllncla Soei&/" 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE FLOR.IANO, ESTADO DO PIAUI. no uso das 
alribulções, que lhe confere a Lei Orgãnlca do Município, em seu art. 29. inciso 1, çJç o art, 
106 inçjsçVle, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica convocada a 11" Conferência Municipal de Assistência Social , a ser 
realizada nos dias 16 e 17 de Setembro de 2019, tendo como lema centra,: "Oireito do 
povo. com Financiamento Público e ParticipaçM SOCial." 

Art. 2° As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrlio por conta 
de dota~ própria do orçamento cio órgão gE1Stor municipal de assistência social. 

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, este oecreto entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 4 ° Fica revogado o Decreto nº 70120 19. 

Gabinete do Prvfeito de Florlane>, Estado d'o P laul, em 09 de Setembro de 2D19. 

Joel Rodrigues dá Silva 
Prer.tro de l"loriano.PI 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Ancelmo Jorge Soares da SIiva 
Secr"11\río Munlcípal de Govomo 

Numerado, ,registrado e publicado o presanle Decreto, no Diário Oficial dos Municípios. Edição 
________ , que circulou no dia __ de ___ de 2019, 

Umbo11na M,• Slquo'lrl!I dl!I Sltva Osório 
A.gente Administrativo 

FLORIANO 
GOVERNO MUNICIPAL 

GOVERNO 
secretaria Municipal 
de coverno 

Lei nº 9&612019, de OS de Setembro de 2019. 

11 Di:a.põe aobt'ã a denominação da 
lr~ho compr"ndido do B;, lão da TV 
Alvorada ao Po sto Tatu, Rodovia PI 140 
de Av. Antõnlo GuUherme e, adota 
outras medidas." 

O PREFEITO 00 MUNICIPIO OE FLORIANO, ESTADO 00 PIA UI, no uso d& 
suas atribuições 'legais, e com base na Lei Orgânica Municipal; 

FAZ SABE,R que a CAmara Municipal de Floriano aprovou e, em nome do po110 

ílorianense. sanc1ona a seguin te Lei : 

Ar1 .. 1° - Fice denominado Av. Antonio Gui lherme, o trecho da Ro<lovia PI 140. 

compreendido do Balão da TV Alvorada ao posto Talu neste Municipio. 

Art . 2• • Fica C1e1erminae10 que o POCler Executivo Muniâpa1. attavés d~ 

Secretena Municipal de lnlTaeslrulura providencie e devida alteração no cedestro daea 

vias públicas deste cidade. bem oomo ooloque as pla.cas indicativas. 

Ar1 . s• - esta Lei entrará em vlOOí na dala de sua sanção e publlcaçllo , 

revogam<Se a.s disposlções em contrário. 

G;,blnete do Prefeito de Florl;,no (PI), em OS de Setembro de 2018. 

Joel Rodrigues da SIiva 
Profollo do Floriano - PI 

AnCélmo Jorgé S081'm'l d8 Silv8 
S&c,retérlo Munlclpel d e Governo 

Numerada , regi.strade e publ,icada a p,esenl.e Lei, no Diério Oficial dos Municip ios, 
Edição ________ _, Que c irculou no dia __ de ___ de 2019. 

Umbellná M .• , S iquéira da Silvá O sório 
Agenttil Admini,i;tr;,livo 


