
 

  
 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUÍ – PI 
CNPJ Nº.  01.519.467/0001-05 

Rua São Vicente, nº 338, Centro, Fone (89) 98817-7430 

CEP: 64.638-000 - São Luís do Piauí – PI 

 

 

 
PROCEDIMENTO: Pregão Eletrônico N° 013/2022. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 021/2022 - CPL 
OBJETO: Aquisição de Peças de Reposição para Manutenção dos veículos do Município de São 
Luís do Piauí – PI. 
 

 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

 

De acordo com o Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico N° 013/2022, do Processo 

Administrativo nº 021/2022 - CPL, tendo como Aquisição de Peças de Reposição para 
Manutenção dos veículos do Município de São Luís do Piauí – PI, adjudicado em 24 de maio de 

2022 pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de São Luís do Piauí - PI, nomeados 

pela Portaria n° 05/2022 e 06/2022,  HOMOLOGO o referido processo em favor da empresa Pedro 
Feitosa Sobrinho- EPP, inscrita no CNPJ nº:10328144000125, com sede na Av. Deputado 

Raimundo Sá Urtiga, 74, Bairro Bomba, Picos-PI,  com valor total: : R$ 706.838,74, LOTE I: R$ 

86.436,02. (Oitenta e seis mil quatrocentos e trinta e seis reais e dois centavos); LOTE II: R$ 

86.436,02.  (Oitenta e seis mil quatrocentos e trinta e seis reais e dois centavos); LOTE III: R$ 

86.436,02. (Oitenta e seis mil quatrocentos e trinta e seis reais e dois centavos); LOTE IV: 

47.671,91. (Quarenta e sete mil seiscentos e setenta e um reais e noventa e um centavo); LOTE 

V: R$ 93.294,41. (Noventa e três mil duzentos e noventa e quatro mil e quarenta e um centavos); 
LOTE VI: R$ 74.916,26. (Setenta e quatro mil novecentos e dezesseis reais e vinte e seis 

centavos); LOTE VII: R$ 70.758,50. (Setenta mil setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta 

centavos); LOTE VIII: R$ 45.549,44. (Quarenta e cinco mil quinhentos e quarenta e nove mil e 

quarenta e quatro centavos); LOTE IX: R$ 38.776,91. (Trinta e oito mil setecentos e setenta e seis 

reais e noventa e um centavos); LOTE X: R$ 35.226,71. (Trinta e cinco mil duzentos e vinte e seis 

reais e setenta e um centavos); LOTE XI R$ 41.336,54. (Quarenta e um mil trezentos e trinta e 

seis reais e cinquenta e quatro centavos), e a empresa CASA DO AUOTOMOVEL LTDA, 

estabelecida à Avenida Deputado Raimundo Sá Urtiga, n°637, Bairro Bomba na Cidade de Picos 

Estado do Piauí, CEP: 64.600-000, com o valor R$ 104.116,00 (cento e quatro mil cento e 
dezesseis reais), LOTE XII: R$ 55.518,00. (Cinquenta e cinco mil quinhentos e dezoito reais); LOTE 

XIII: R$ 48.598,00. (Quarenta e oito mil quinhentos e noventa e oito reais), tudo em 

conformidade com os documentos constantes nos autos do Processo Administrativo nº 021/2022- 

CPL, nos termos da Lei n° 8.666/93, e demais legislação pertinente, encaminho para a assessoria 

jurídica para que proceda a análise da documentação e emita o parecer para fins de celebração do 

contrato com o licitante vencedor, AUTORIZO a Secretaria de Administração após a emissão do 

parecer jurídico se favorável, convocar o licitante para assinatura do contrato. 

 

São Luís do Piauí - PI, 25 de maio de 2022. 
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Prefeita Municipal 
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