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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2019-CLP 
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019 
OBJETO: Registro de preços para prestação de serviçoes de locação de caminhão pipa, para 
atender as necessidades desta municipalidade. 
 

ATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
002/2019 

Ao vigésimo quarto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove (24/01/2019), no 
prédio da Prefeitura Municipal de Corrente, Piauí, reuniu-se às 08h00min, o Pregoeiro deste 
Município e respectivos membros da equipe de apoio, nomeados através da portaria de nº 
306/2018, em atendimento as disposições contidas na Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e no 
Decreto n. 5450 de 31 de maio de 2005, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão 
Presencial nº 002/2019. O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimentos às disposições 
contidas no edital. Em seguida aguardou-se o comparecimento dos licitantes interessados. 
Compareceram a sessão as empresas: ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA - MEI, inscrita no CNPJ 
nº 27.653.528/0001-16, representada neste ato Paulo Nascimento Soares Junior (CPF: 
002.176.693-28); NILVETE GUEDES DA SILVA - MEI, inscrita no CNPJ nº 26.856.289/0001-39, 
neste ato representada pelo Sr. Josias Viana Júnior (CPF: 582.237.895-15); J. ARAÚJO DE SOUZA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS – ME (SIDNEY AUTO CENTER), empresa 
inscrita no CNPJ nº 31.351.743/0001-30, neste ato representada pelo Sr. Sidinei Lustosa de 
Souza (CPF: 007.513.643-04); portando os documentos necessários para a realização do 
credenciamento. Dando continuidade, procedeu-se a abertura dos envelopes contendo as 
propostas de preços e após analisada por todos os presentes constatou-se que as empresas 
cumpriram as exigências editalícias, restando assim classificada conforme o valor abaixo: 
Emp 01: ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA – MEI 
Emp 02: NILVETE GUEDES DA SILVA – MEI 
Emp 03: J. ARAÚJO DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS – ME (SIDNEY 
AUTO CENTER) 
ITEM DESCRIÇÃO EMP 01 EMP 02 EMP 03 

1 Caminhão pipa 15.000L 560,00/558,00 559,00/SL 0,0 
2 Caminhão pipa 15.000L 560,00/SL 559,00/SL 359,50 
3 Caminhão pipa 10.000L 472,00/SL 471,00/SL 329,50 

Ato contínuo procedeu-se a fase de lances, o Pregoeiro tentou negociar os valores afim de 
reduzi-los, logrando êxito na maioria, conforme tabela acima. Superada a negociação, foram 
abertos os envelopes contendo os documentos de habilitação das empresas licitantes, a 
empresa com os documentos apresentados inicialmente não apresentava CNAE compatível 
com o objeto deste certame, todavia diligenciando no sítio virtual do IBGE, verificou que esta 
tem atividade compatível, de nº 36.00-6/02 (Distribuidor de água potável em caminhão 
independente), testa numeração apresentada no requerimento de empresário devidamente 
anexado, estando portando, classificada e habilitada, assim como as demais licitantes. 
Outrossim, o Pregoeiro advertiu as empresas quanto aos valores dos lances, informando que 
o presente certame licitatório terá vigência por 12 (doze) meses e que o preço ora registrado, 
via de regra, não sofrerá ajustes, salvo motivada e fundamentada solicitação a esta Comissão 
para reequilíbrio econômico-financeiro. Os licitantes foram advertidos quanto à necessidade 
da apresentação das propostas realinhadas de forma imediata, sob pena de sanções legais 
cabíveis. Reitera-se por fim que restaram classificadas e habilitadas as empresas ITALA RAYANE 
DA SILVA SOUZA – MEI e J. ARAÚJO DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS 
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AUTOMOTIVAS – ME (SIDNEY AUTO CENTER), nos itens e valores, conforme tabela acima. 
Nada mais havendo a tratar o Pregoeiro deu por encerrada à sessão e determinou que fosse 
lavrada a presente ata que depois de lida e achada, conforme vai assinada pelo Pregoeiro, sua 
equipe de apoio e os licitantes presentes. 
 
Prefeitura Municipal de Corrente (PI). 

______________________________ 
Expedito Basílio da Silva Neto 

Presidente/Pregoeiro da Central de Licitações Públicas 
 

______________________________ 
Emídio Pereira da Silva Neto 

Equipe de apoio 
 

_______________________________ 
Andrea Barbosa Silva 

Equipe de Apoio 
 

 
____________________________________________________ 
ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA – MEI 
Paulo Nascimento Soares Junior (CPF: 002.176.693-28) 
 
 
____________________________________________________ 
NILVETE GUEDES DA SILVA - MEI 
Josias Viana Júnior (CPF: 582.237.895-15) 
 
 
____________________________________________________ 
J. ARAÚJO DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS – ME (SIDNEY AUTO CENTER) 
Sidinei Lustosa de Souza (CPF: 007.513.643-04) 
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