
E S T A D O  DO  P IA U Í
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS 

PARENTE -  PI
S E C R E T A R IA  DE A D M IN IS T R A Ç Ã O

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS -  SRP N°. 002/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 032/2021

A Prefeitura Municipal de Marcos Parente -PI, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
nomeada na Portaria N° 039 de 18/01/2021, tome público licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, N° 002/2021, do tipo menor preço por lote, em conformidade com a Lei 
Federal n° 10.520/2002, Decreto n° 10.024/2019 e com a Lei Federal n° 8.666/1993, cujo objeto 
de contratação de empresa para aquisição de material de construção, material hidráulico 
e material elétrico para as secretarias municipais de Marcos Parente (PI), conforme 
especificações e quantidades contidas no termo de referência e edital, conforme 
especificações contidas no Termo do Referência e Edital. Acolhimento das Propostas: Á Partir 
do dia 03/03/2021 às 14:00 horas; Do Encerramento das Propostas: Á partir do dia 15/03/2021 
às 11:00 horas; Início da Sessão de disputa de preços: Á partir do dia 15/03/2021 às 11:30 horas; 
Referência de tempo: Horário de Brasília; O Edital completo estará à disposição dos 
interessados na CPL, que deverão solicitar via correio eletrônico 
cplmarcosparente2021 @gmail.com.

Marcos Parente (PI), 02 de março de 2021

Pregoeira Oficial do Município

Praça Dyrno Pires Ferreira, 261 -  Centro -  CEP: 64.845-000, tel: 89 3541-1277 
CNPJ: 06.554.133/0001-96 / prefeiturademarcosparente@qmail.com -  MARCOS PARENTE - Piauí

mailto:cplmarcosparente2021_@gmail.com
mailto:prefeiturademarcosparente@qmail.com
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SORTEIO define primeiros 
desafios de 4 de Julho e Picos

Um Prego
na Chuteira

Deusdeth Nunes - Garrincha

[ 0 4 de Julho enfrenta o Confiança, de Sergipe. 
Já o Picos joga contra do Atlético, do Acre 1

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sor
teou os duelos da primeira fase da edição 2021 da 
Copa do Brasil. Foram definidos os primeiros 40 
confrontos, em jogo único.

Na primeira fase, os times visitantes jogam pelo 
empate para garantir classificação. Já na segunda 
fase, cm caso dc empate, a decisão da vaga será nos 
pênaltis.

Outras 12 equipes vão se juntar à competição na 
terceira fase, totalizando 32 clubes. São elas: Fla
mengo, Ceará, Internacional, Brasiliense, Atlético, 
Chapecoense, São Paulo, Athletico-PR, Fluminense, 
Grêmio, Palmeiras e Santos.

A Copa do Brasil, em sua 33J edição, terá sete fases 
c tem início previsto para 10 dc março, com a deci
são programada para 27 de outubro.

A EMPRESA DEDETIZADORA E LIMPADORA DE 
FOSSA FLAVIO M. EIRELI de CNPJ: 40.902.572/0001-
80 . publica que solicitou a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos de São João do Piauí -  a 
emissão de DBIA para atividade de instalação do 
empresa de dedetizaçéo, sanitização e limpeza de fossa 
.situada no Conjunto Joaquim Lopes cs 1 QA .juazeirinho 
do município de Sao João do Piai .

A E M P R E S A  L M A U S  U R B A N IZ A Ç O K S  I.TDA C N P J. 
79871 155'OOOI-39 . TORNA PÚ BLICO  Q UE REQUEREU A 
SECRETARIA MUNICIPAL DF. AGRICULTURA. RECURSOS 
HÍDRICOS )• MEIO AMBIENTE I)E  OE1RAS PIAUÍ iSEMAi, AS 
LICENÇAS: PRÉVIA. D E INSTALAÇÃO E DE OCUPAÇÃO PARA 
O L O T E A M E N T O  R E S ID E N C IA L  N O V O  R O S Á R IO . 
LOCAUZADO NA RUA IJK ACESSO Á LARANJEIRA BAIRRO 
RODAGEM DIi ELOR1ANO OLIRAS PIAUÍ. FOI DETKRMINAIX) 
O ESTUDO RAS RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO.

PRf.FrJTljRA MUNICIPAL DF. ISA1AS COFUIO PI
aviso nr. licitação

O MUNICÍPIO »h ISAÍAS COH.IIO I>1, através do Prcgociw. traiu públ 
realizará licitarão, na modalidade Pregão F.lelrômeo n. 018-2(121. do tipo mcm 
< Adjudicação por item. lendo como obuUo a Aquisição de mcdicamcTiloa r. i 
hospitalar. Data c horário do recebimento das proposta»: até às 08.00 h 
l.VOJ/2021. Data c horário do inicio da disputa' 08:30 h do dia ) J/0J/Í02I. \ 
RS 1.917.557.98 Kccuixo: Orçamento Crera!. Ldila!: wwt 
Inlormaçõcí' TH.; 34851120 ou c-roail; t-piproicLãi-rn.-ul.coui

ISAÍAS COFJ.HO (PI). 02 de março etc 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO ÍX <PI>
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal dc Pio IX (PI), toma público que realizará a nbertura 
dc Pregão Presencial no: 023/2021. Tipo de Licitoçiío: Menor preço 
GLOBAL.Atljudicaçüo. POR ITEM .Objeto: "aquisição dc material penso 
hospitalar para aleiuler a iJcmumla do município. Recurso: (>'tl - Scc. Mim. 
dc Adtmnist. e Planejamento; 001 - Scc. Mun. dc Saúde c SaneanietUo; 220 
-Hospital Mun Dona l.ourdcs mora; <X>I • Fundo Municipal dc Sandc. 214 
• Fundo Municipal dc Saúde. Valor estimado: R$ 63S.426JK.Data da 
Abertura: 15/03/2021 as l-1.00hsl.oea!: Selor dc Licitação da 
Prefeitura.Poderâo panicipar da licitação os fornecedores que liverem 
especialidade correspondente ao objeto iiciuulo e manifestem seu interesse 
junto a Prefeitura.

Pio IX PI, 02 de março de 2021.
Bruno E duardo dc  Sousa Pereira 

Pregociro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUÍ -  PI 
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE TANQUE DO PIAUÍ PI. através do Pregociro. toma 
púbhco, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO El .ETRÓNICO 
n. 011-2021, do tipo MENOR PREÇO E ADJUDICAÇÃO POR ITEM. 
lendo como objeto « aquisição dc medicamentos (farmácia básica c 
injetáveis;. Recebimento das propostas: ttté ás 08:00 h do dia !5/03/2021. 
Inicio da disputa: 08:30 h do dia 15/03/2021. VALOR: RS 560.7R2.2fi 
RECURSO; Orçamento Geral. Edital: www.bbtnnctlicitacoes.coMi.br. 
Informações: TEL: 89-3427.0090 ou c-mail: licitacaotnnqucfá.gm.-iil.com.

O MUNICÍPIO DE T ANQUE DO PIAUÍ PI. através do Picgocito, toma 
público, que r ealizará licitação, nu modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
n. 013-2021, do tipo MENOR PREÇO E ADJUDICAÇÃO POR ITEM. 
tendo como objeto a aquisição de próteses denuinas. Recebimento das 
propostas: até ás 08.00 li do dia 16/03/2021. Inicio da disputa: 08:30 h do 
dia 16/03-2021. VAI..OR: RS 106.400,00. RECURSO: Orçamento Geral 
Edital: tYWtv.Mimnctlicitocovs.cpm.br. Informações- TF.L: 89-3427.0090 
ouc-tnail: licitacaotanquciS-gmtiil.com.

TANQUE DO PIAUÍ (PI). V' de março de 2021.
Rnemiltou Rodrigues dos Santos 

Pregociro

EXTRA I O DE CONTRATO

Pregão eletrônico 003/2021. Objeto: Aquisição dc material de limpeza. 
Contratante: PREFEIT URA MUNICIPAL DE TANQUE DO PIAUÍ. 
Contratada: FRANCISCO DAS CHAGAS 13AVISTA DA SII.VA 
JUNIOR - ME. CNPJ NMI. 494.673/0001-61. Valor estimado RS 
254.533.R0. (du/emos c cinquenta c quatro mil, quinhentos c  trinta c três 
reais e oitenta centavos). Vigência: 23/02/2022. Assinatura: 23/02/2021. 

Tanque do Piauí (1*1). 23 de fevereiro de 2021 
Prefeitii Municipal

ESTADO UO PIAUÍ
PREFEIT URA MUNICIPAL l)E SIC.I I RKDO PACHECO-PI 

AVISO DK LICITAÇÃO
O Município -Jc Sigefredo Pacheco-PI. realizará Prcgáo Presenciai SRP n* 
005/2021, menur preço e adjudicação por item. em 15/03/2021, ás 08:00hs. 
Objeto: Registro de preços para aquisições futuras c parceladas de material 
de construção e material hidráulico. Recursos: Fpm. Icms. Arrecadação 
Munieiptd. Funde b. Qse. Fms, Fiims e outros. Valor Previsto: It$ 600.079.45. 
A hei urra/Edital. Rua Benedito Macedo, s/n. Ceitlrn -- Tel: (86) 3255-1125. 

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município dc Sigefredo Pacheco-PI. realizará Pregão Presencial SRP n“ 
007/2021. menor preço c adjudicação por lote. em 15/03/2021. às 10:00hs. 
ObjeUi: Registro de preço» para aquisições futuras e parceladas de peças, 
acessórios c serviços de manutenção dc veículos da frota municipal. 
Recursos- Fpm, Icms, Arrecadação Municipal, Fundeb, Qse. Fms. Fmas e 
outros. Ahertura-'Edital: Rua Rcncduo Macedo, s/n. Centro -  Tel: (86) 3255- 
1125

Sigefredo Pacheco. 02 de março dc 2021.
Pregoeiro

O MUNICÍPIO DIi CORRENTE PI 
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CORRENTE - PI, através da CLP, tom,-, público A 
REALIZAÇÃO da liciluçáo, na modalidade PREGÃO PRESENCIAI. 
SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS n" 009/2021, do tipo 
MENOR PREÇO E ADJUDICAÇÃO POR IT EM, em 15/03/2021 às 09 
horas. OBJETO Registro dc Preços visando á aquisição de eonibnslivcl e 
derivados do pdràleu, para atender as necessidades desta municipalidade. 
Mais informações estão disponíveis no Edilai: Avenida Manoel Izturenço 
Cavalcante, N“ 600, C entro. Corrente • PI, fone/fax (0S9) 3573--285. 
Eniiiil.clpt-<'irciiie20l3frr>hoimail.com.OBSERVAÇÃO: Erndecorrência 
da paudciitia causada pela COVIÜ-19. a sessão ucorierá nu sala de 
reuniões, espaço amplo c será disponibilizado aos participantes iodas as 
rneditl.-is de segurança

O MUNICÍPIO I)E  CORRENTE - PI. através da CLP. lomn público Á 
REAIIZAÇÀO d» licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAI. 
SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 010/2021. do tipo 
MENOR PREÇO E ADJUDICAÇÃO POR ITEM. em 15/03/2021 ás 
10:30 horas. OBJETO Registro de preços para contratação dc empresa 
para fornecimento de Resma de Papel A-4 para atender as necessidades 
dessa municipalidade. Mais informações estão disponíveis no Edital: 
Avenida Manoel Ixinrenço Cavalcante. N* 600, Centro, Corrente -  PI, 
ionc-Tux (089) 3573-1285. Email: clpc(»rrcnte3(>1.4/a!ltottiititl.coii). 
OBSERVAÇÃO: Em decotrcncia da pandeinia causada pela COVILM9, 
a sessão ocorrerá na sala de reuniões, espaço amplo e será disponibilizado 
aos participantes todas as medidas de segurança

Corrente - PI. 02 de março de 2021 
Kmitlio Pereira da Silva Neto 

Presidente da CLP.

PREFEITURA MUNIC IPAL DF. CONCEIÇÃO DO CANINDÉ - PI 
AVISO Dl: LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ - PI. atreve» da CPL, toma public». 
que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAI., n. 014-2021 dr. ti|xi 
MENOR PREÇO U ADJI/DICAÇÂO POR HEM. cm 1603.-21)21. is 08:(K>h. lendo 
como ntijclo a aquisição de material dc expediente. VALOR: KS136-555,16. 
KI.-CUUSO: Orçamento (À-rj). EDITAL: Sole da Prefeitura Municipal de Conceição 
d.> ( aninde TEL: (89) 3484.11S7.

AVIST.» DF. UCITAÇÃO
O MUNICÍPIO DF. CONCEIÇÃO IX) CANINDÉ PI, através 4a CPL, toma público, 
que realizará iKttaeSo. aa modalidade PREGÃO PRESENCIAL n. 015-2021. do tipo 
MENOR PREÇO E ADJUDICAÇÃO POR ITEM, cm 16 03. 70? 1, as 10 OOh. tendo 
som» objeto « prestação dc serviços d< lavanderia. VALOR: RS 36.000.00. 
kECURSO: Oreameatu Gerei. EDITAL: Sede da Prefeitura Municipal dc Conceição 
do< aninde-U-l. (89)34*9-11*7.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Ml INICÍnO DE COUCETCÃO DO CANINDÉ - PI. através da CPL. toma público, 
que realizará licitação. ru modalidade PREOÀO PRESENCIAL n. IH6/2021, d«. tipo 
MENOR PREÇO E ADJUDICAÇÃO POR ITEM. em 16.-03-2021. ás 12.00b, tendo 
como objet» a aquisição dr uniformes. VAl.OK: HA 112 434.011. RECURSO: 
Orçamento Geral. EDITAL: Sede da Preleitura Municipal de Conceição úo CanmJc 
m.-(»’)> 3489-1IS7

AVISO DF NOTAÇÃO
O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ - PI, auavi» da CPL, ame: público, 
que realizará Iwiiação. na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n. 017-20?!, dr. tipo 
MENOR PREÇO 1- ADJUDICAÇÃO POR ITEM, cm 16-03/2021. !4:l)0h. tendo 
como objete a prestação de serviços dc Ineação c manutenção tlc sistemas 
automatizados. VALOR: RS 38,459.76. REC URSO: Orçamento («tal EDITAL: Sede 
da Preiéilu» Municipal de Conceição doCanindé. I EL: (89) 3489- 1187.

Conceição do CaniiKlé (PI), 24 dc fevereiro de 2021 
Kobcria Gomes dc Sá Carvalho 

Pregociro

A MATÉRIA SÉRIA

Meus amigos, o caso é sério e no feminino a coisa é 
séria. Não se pode mais tomar banho de piscina e o 
doutor Pessoa articula o consórcio para compra de va
cinas contra a Covid 19, enquanto e o Dábliu Dias con
versa com o presidente da Câmara Federal para tratar 
de saúde e de dinheiro. Eu fico aqui. em casa. enjaulado 
procurando prego para botar na sua chuteira em plena 
segunda-feira porque o mundo é uma bola.
0  governador "Uelton" é gente boa e prefeito uma boa 
Pessoa, estão procurando a fórmula certa para amenizar 
os ataques desta coronavírus galopante. Estamos atra
vessando uma fase sui "generis" no país.
Aliás, neste mundo vasto mundo, e não me chamo de 
Raimundo, aquele do Rancho Fundo.
Quando me sento para fazer esta matéria que é sobre fu
tebol e que é coisa séria, segundo o filósofo William Bo- 
gea, fico matutando sobre o tema da coluna, a matéria, 
dona Quitéria. E temos que acompanhar nosso "editorial" 
porque temos que seguir contando...Sim, contar o tempo 
que vivemos sob a mira do novo "coronavírus" porque ele 
não para. muito pelo contrário, ele dispara.
E "seguimos contando" segundo o editorial do "Dia" de 
ontem. E o tempo passa, como dizia Fernando Mendes 
quando narrava futebol pelo rádio e Moraes Filho co
mentava e eu fazia a "pista". Na época de radialista. 
Estamos contando nos dedos das mãos e das mães. 
este tempo coronovirático tão antipático para gregos e 
baianos. E muita gente não sabe a "Verdadeira história 
de Roque Santeiro", segundo o colega Fábio Miranda. 
Porque ela é muito cumprida, é como conversa de ciga
no. Já faz um ano que a corona baixou por esta bandas, 
disfarçada de gripe. Nós temos um grande aliado que é o 
sol. Ele com seu calor e seus raios eliminam muita coisa 
ruim. 0  futebol espera dias melhores para a sua prática. 
Como dizia o milenar comentarista Morais Filho:- Vamos 
aguardar os acontecimentos, meus amigos...

> »

BANHO N0 
PARNAÍBÀ
Até os gostosos banhos 
no nosso "velho monge" 
estão proibidos... Aquele 
bronzeamento e paquera 
das meninas de Timon. 
Ah como era bom, como 
era bom... Acaba não, 
mundão!

ATÉ CASAMENTOS...
Rapaz, este tal de coronel vírus está danado. E vem 
adiando até casamentos. Os noivos ficam com medo da 
lua de mel que exige bom condicionamento físico, mo
ral e espiritual. 0  homem, principalmente, ele deve estar 
em forma corporal para o que der o vier no decorrer do 
"tempo regulamentar". Não bater fofo na "trajetória dos 
noventa". Eu ainda estou no tempo regulamentar.

A'St* Z&mtWSi/Ciit:*

CAPITAL FRACA...
Um time de Piripiri e outro de Altos são os representan
tes do nosso jogo de bola oficial na competição Copa do 
Nordeste. Nenhuma equipe da Capital, seu Juvenal. Nem 
River. nem Flamengo, nem Piauí e nem o famoso "Amare
lão da PM" que tanto brilhou em tempos passados neste 
Piaui. Nos tempos de Tupi... Caldas. Uma lástima Chico 
Paulo. Uma vergonha, dona Antonha. Isto é bonito para o 
nosso gabarito?

IJ :N Jf.á l|:E IL ll.' ll4U3q:|,4:':CT:!.I.T173:H,'lili4
AVISOS DE LICITAÇÃO

I PREGÃO ELETRÔNICO SRP n* 001/2021 - Processo Administrativo n° 035/2021. 
| Tipo rrifinor preço por lota. Objeto: Contratação d» empresa para fornecimento da 
I merenda escolar para secretaria de educação do município, conforme 
especificações » quantidades contidas no termo de referência e edlal. Acolhimento 

| propostas, a partir <Jo dia 03/03/2021 és 14h»; Encerramento propostas: ale o dia 
| 15/03/2021 ás 08hs; Inicio sessão de disputa: dia 15/03/2021 ás 08h30.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP n> 002/2021 - Processo Administrativo n- 032/2021. Tipo 
menor preço por lole. Objeto; contratação de empresa para aquisição de material de 

I constroçào, material hidráulico e material elétrico p/as secretarias do município, conforme 
' especificações e quantidades conlKJns no termo de referência e edital. Acolhimenio 
propostas: a partir dia 03.-03/2021 ás 14hs; Encerramento propostas: até o dia 15/03/2021 

| és I1hs; Inicio sessão disputa: dia 15/03/2021 às 11h30.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP n* 003/2021 - Processo Administrativo n» 034/2021 
Tipo menor preço por item. Objeto: contratação de empresa especializada ern setviços 

| de filmagem, designei gráfico, fotografias, assessoria de imprensa e serviço social de 
| mídia para divulgação da imagem institucional do município. Acolhimento propostas: a 
| partir .do tíia 03/03/2021 às 14hs; Encerramento propostos: até o d-a 15/03/2021 és 
j !4hs: Inicio sessào do disputa: dia 15/03/2021 às 14h30. Editais na CPL ou via e-niall: 
C4ilmaicosparente2021@gmall.com - Referência de tempo: horário de Brasília. 

i Marcos Parente (PI). 02 de março de 2021. Taynara Pereira Costa - Pi «poeira
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ESTADO DO PIAUl
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS 

PARENTE-PI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS 

PARENTE -  PI
SECRETARIA  DE ADMINISTRAÇÃO

D E C R ETO  N* 010/2021 DE 01 DE M A R Ç O  DE 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS -  SRP N”. 002/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N* 032/2021

“Regulam enta a m odalidade de licitação Pregão  
E letrônico, para aquisição d e bens e  contratação  
d e serviços com uns, inclusive os serviços comuns 
d e engenharia, no âm bito do M unicípio de 
M arcos Parente (PI).”

O  PR EFEITO  DO  M UN ICÍPIO  D E M AR CO S PA REN TE (PI), no uso de suas 
atribu ições legais que lhe conferi a  L e i O rgân ica  M u n ic ip a l, c , ainda;

A Prefeitura Municipal de Marcos Parente -PI, através de seu Pregociro e Equipe de Apoio, 
nomeada na Portaria N° 039 de 18/01/2021, tome público licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, N* 002/2021, do tipo menor preço por lote, em conformidade com a Lei 
Federal n° 10.520/2002, Decreto n# 10.024/2019 c com a U i Federal nw 8.666/1993, cujo objeto 
de costrataçio de empresa para aquisição de material de construção, material hidráulico 
e material elétrico para as secretarias municipais de Marcos Parente (PI), conforme 
especificações e quantidades contidas no termo de referência e edital, conforme 
especificações contidas no Termo do Referência c Edital. Acolhimento das Propostas: Á Partir 
do dia 03/03/2021 às 14:00 horas; Do Encerramento das Propostas: Á partir do dia 15/03/2021 
às 11:00 horas; Início da Sessão dc disputa de preços: Á partir do dia 15/03/2021 às 11:30 horas; 
Referência de tempo: Horário de Brasília; O  Edital completo estará á disposição dos 
interessados na CPL, que deverão solicitar via correio eletrônico 
çpÍMfc.9§p^çpte2Q21@iWail.çõm.

Marcos Parente (PI), 02 de março de 2021.

Taynara Pereira Costa 
Pregoeira Oficial do Município

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS -  SRP N \ 003/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N# 034/2021

A Prefeitura Municipal de Marcos Parente -PI, através de seu Pregociro e Equipe de Apoio, 
nomeada na Portaria N* 039 de 18/01/2021, tome público licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, N* 003/2021, do tipo menor preço por Item, em conformidade com a Lei 
Federal n° 10.520/2002, Decreto n° 10.024/2019 e com a Lei Federal n° 8.666/1993, cujo objeto 
de Registro de preço para contratação de empresa especializada em serviços de filmagem, 
designe gráfico, fotografias, assessoria de imprensa e serviço social de midia para 
divulgação da imagem institucional do município de Marcos Parente (PI), conforme 
especificações contidlas no Termo do Referência e Edital. Acolhimento das Propostas: Á Partir 
do dia 03/03/2021 às 14:00 horas; Do Encerramento das Propostas: Á partir do dia 15/03/2021 
às 14:00 horas; Início da Sessão de disputa de preços: Á partir do dia 15/03/2021 às 14:30 horas; 
Referência de tempo: Horário de Brasília; O Edital completo estará à disposição dos 
interessados na CPL, que deverão solicitar via correio eletrônico 
cplmarçosparente2021 @gmail.com.

Marcos Parente (PI),02 de março de 2021.

Taynara Pereira Costa 
Pregoeira

CONSIDERANDO o Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro dc 2019 que “Regulamenta, 
a licitação, na modalidade pregão, nu forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação 
de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da 
dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federai.”
CONDERANDO Recomendação emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Piaui;

D E C R E T A :

C A PÍTU LO  I -  D ISPO SIÇ Õ E S PRELIM INA RES  
O BJETO  E  Â M B IT O  D E  A PLIC A Ç A O

Art. 1® Este Decreto regulamenta a modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, para 
aquisição de bens e contratação de serviços comuns, inclusive os serviços comuns de 
engenharia, no Âmbito do Município de Marcos Parente (PI).
§ l* Ê obrigatória á utilização do pregão, na forma eletrônica, dc que trata este decreto, pelos 
órgão» da administração pública municipal direta e indireta e os fundos especiais.
§ 2® Excepcíonalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, será admitida 
a utilização da forma dc pregão presencial na» licitações dc que trata o caput nas seguintes 
situações:
I - desde que fique comprovada desvantagem para a Administração na realização da forma 
eletrônica;
II - nos casos em que a lei ou a regulamentação especifica que dispuser sobre a modalidade de 
transferência discipline de forma diversa as contratações com os recursos do repasse;

PR IN CÍPIO S NORTF.ADORES
Art. 2® A licitação na modalidade dc pregão 6 condicionada uos princípio» básicos da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, 
desenvolvimento sustentável, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, 
razoabil idade, competitividade, proporcionalidade, e do» que lhes são correlato».
Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão, sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que resguardados o interesse da 
administração, o princípio da ísonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

DEFINIÇÕ ES:
Art. 3® Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I - aviso do edital - documento que contém:
á) a definição precisa, suficiente e  ciara do objeto;
b) a indicação dos locais, das datas e dos horários em que poderá ser lido ou obtido o edital;
c) o  endereço eletrônico no qual ocorrerá a sess&n pública com a data e o horário de sua 
realização, em se tratando de pregão eletrônico; e
d) o endereço no qual ocorrerá a sessão pública com a data e o horário de sua realização, cm se 
tratando de pregão presencial;
i l  - bens e  serviços comuns - bem  cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do 
mercado;
III - bens e serviços especiais - bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica, 
não podem ser considerados bens e serviços comuns, nos termos do inciso II;
IV - lances intermediário» - lances iguais ou superiores ao menor já  ofertado, porém inferiores 
ao último lance dado pelo próprio licitante;
V - obra - construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem imóvel, realizada 
por execução direta ou indireta;
VI -  serviço - atividade ou coqjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, 
intelectual ou material, de interesse da administração pública;
VII - serviço comum dc engenharia - atividade ou conjunto dc atividades que necessitam da 
participação c do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do 
disposto na Lei n* 5.194 , de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrões de desempenho e 
qualidade possam ser objetivamente definidos pela administração pública, mediante 
especificações usuais de mercado;
VIII - Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Marcos Parente - registro cadastral de pessoas 
físicas e  jurídicas que participam de licitações e celebram contratos e atas de registro de preços 
com a Prefeitura dc Marcos Parente;
IX - Sistema de Cadasu-amenio Unificado de Fornecedores - Sicaf - ferramenta informatizada, 
integrante da plataforma do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - Siasg, 
disponibilizada pelo Ministério da Economia, para cadastra mento dos órgãos e das entidades 
da administração pública, das empresas públicas e dos participantes de procedimentos de 
licitação, dispensa ou incxigibilidade promovidos pelos órgãos e pelas entidades integrantes do 
Sistema de Serviços Gerais - Sisg;
X - sistema de dispensa eletrônica - ferramenta informatizada para a realização dos processos 
de contratação direta de bens e serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia;
XI - órgão solicitante - ó o  centro de competência instituído para o desempenho da função estatal 
que solicita, por intermédio de sua autoridade competente, realização de certame licitatório;
XII * autoridade competente - é  a responsável pela licitação pública e pela celebração do futuro 
contrato;
X m  — Comissão Permanente de Licitação - órgão competente para disciplinar e realizar os 
procedimentos licitatório» requeridos pelo» órgão» soücttante»; e 
XIV - termo de referência - documento que deverá conter:
a) os elementos que embasam a avaliação do custo pela administração pública, a partir dos 
padrões de desempenho e qualidade estabelecidos e  das condições de entrega do objeto, com 
as seguintes informações:
1. a definição do objeto contratual e dos métodos para a  sua execução, vedadas especificações 
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustrem a competição ou a 
realização do certame;

(Continua na próxima página)
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LicitaçõesWeb - Recibo de Divulgação
Informativo para efeito de cumprimento da IN TCE/PI N° 06 de 16/10/2017

DE CONTAS 
DO ESTADO 

DO PIAUÍ

Órgão : P. M. DE MARCOS PARENTE
----------  processo tce ---- --------------  processo administrativo --------- -----------------  procedimento ------------------

LW-002237/21 032/2021 02/2021

-------  data ult publicação ------- -----------  data abertura ----------- ----------------------  tipo do objeto ----------------------

03/03/2021 15/03/2021 11:30 Compra - Material de Consumo

descrição do objeto
Registro de preço para contratação de empresa para aquisição de material de construção, material hidráulico e 
material elétrico para as secretarias municipais de marcos parente (PI), conforme especificações e quantidades 
contidas no termo de referência e edital.

----------------  modalidade ------------- -------------  tipo da licitacação ------------

Pregão Eletrônico Menor preço

-----  valor total previsto -----

R$723.629,06

data divulgação

03/03/2021

Impresso em 03/03/2021 22:28 Página 1/1
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ED ITAL  DE L IC IT A Ç Ã O  ■» D O W N LO A D  D O  E D IT A L  [ £  < A l A  DE N E C O f. l A Ç Ã O  ] Q  S O L IC IT A R  ESCLARECIMENTO» j (p IM P U G N A R |  Çp  V 1 S U A L1 E A R  ESC LA R E C IM E N TO S  | 

' (  RESUMO DO EDITAL

Edital: 00002/2021
Ó rg ão  p ro m o to r: Prefeitura Municipal de Marcos Parente 

U n idade  C om p rado ra :

O b je to : REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL HIDRÁULICO E MATERIAL ELÉTRICO PARA AS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MARCOS PARENTE PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL.

Loca l da D isputa : Internet - site: https://www2.bbm net.com .br/bbm net

In fo rm açõ e s: 89 9947-5762  P regoe iro : Taynara Pereira Costa

D a ta  e H ora do In íc io  d e  R eceb im en to  de P rop o s ta s: 03 /03/2021  20:30 :00  

D a ta  e H ora do F im  de  R eceb im en to  de P ro p o s ta s : 15/03/2021 11:00 :00  

A b e rtu ra  d a s  p ro p o s ta s  e in íc io da e tapa  de  lances: 15/03/2021 11:30 :00  
M oda lidade: Pregão 

O b je tivo : Registro de Preço 

Fo rm a  de co tação: Menor Preço

Equ ipe  de  Apo io : Willy Vieira de Meneses, Raimundo Nonato da Conceição Ferreira 

V a lid ade  da P ro p o s ta  (d ia s ): 60 

D u ração  e ta p a  de  lance s  (tem p o  ord iná rio ): 10 

T ipo de  Té rm ino : Prorrogação Automática 

P o rcen ta g em  de d e sem p a te : 5 

T em po  nova  p ro p o s ta  m ic roem p re sa  (m in .): 5 

T em po  de  d e sco n e xão  do P regoe iro  (m in .): 10 
I  V a lo r  O fe rta d o  por: Global por Lote

F a x  pa ra  H ab ilitação :

O pção  de  D esc la ss if ic a çã o  na Reg ra  de 1 0% : Não 

P ra zo  em  d ia s  ú te is  para m an ife stação  de recu rso : 3

j§  DESCRIÇÃO DOS LOTES

Lo te P rod u to s Q uan tidade Unidade V a lo r  U n itá rio  de R e ferênc ia S itu ação P a rtic ip a cao  do L ic itan te R e la tó r io  de  d ispu ta  S a la  de  N egociação

1 Diversos 1 Não divulgado Não iniciado/Em 
Andamento A m p la  pa rtic ipação eNT«*« í

2 Diversos 1 Não divulgado Não iniciado/Em 
Andamento A m p la  pa rtic ipação

3 Diversos 1 Não divulgado Não iniciado/Em 
Andamento A m p la  pa rtic ipação KNTKftnJ

of 03/03/2021 20:29
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