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Hipólito 
Servir ao povo! 

DA DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO E 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO 
13/2002. 

PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADAS A TOMADA DE PREÇO Nº 

e junho de dois mil e vinte e dois (23/06/2022), realizou-se à 

ção e das propostas de preços 

ão públ i 
ã habilita 

sessão pública de recebimento de abertura da documentação de 
Eno 

apresentadas a Tomada de Preço em epígrafe. Reuniram-se a Sra. Virna Rodrigues Leal E Ri 

Valmira Bezerra Policarpo e Josefa Edneide da Silva - Membros da Equipe de Apoio, na s : E Teu RE 

Comissão Permanente de Licitação, designadas pela Portaria nº 002/2022, publicada em 18 de jan 

i às di IÇÕ 1 Lei Federal nº 8.666 

— Edição o IVCDXCIV) para, em atendimento às disposições contidas na : 

MEO er q a 
ciais relativas a Tomada de Preço n 

ã habilitação e as propostas comer k 

de 1993, receber a documentação de abilitação prop' o NERO DE O TETSA 

13/2002, Processo Administrativo nº 050/2022, tendo como objeto: 1 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA OS 

VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS E O HOSPITAL a 

MUNICÍPIO DE MONSENHOR HIPÓLITO-PI — SERVIÇOS NA CIDADE DE MONSENHO 

HIPÓLITO - PI E EM CIDADE DE ATÉ 100 KM DE DISTÂNCIA.”. Na data e hora marcada pas 

abertura do procedimento compareceu à empresa 1º F FABIO LEAL - ME, inscrita no CNPJ n 

40.993.121/0001-04, nesta ato representada por seu titular-administrador, O senhor Francisco Fábio Leal, 

º 3.289.476 e CPF nº 603.388.333-07, e a Pessoa Física 2º JOSUÉ ELIAS DE SOUSA, 

inscrito no RG n 
Es 

º 165.317.238-07 e RG nº 876.071 SSP/PL A Sra. Presidente deu início aos 

inscrito no CPF sob o n 

trabalhos recolhendo a documentação de credenciamento para análise, constando-se que os documentos do 

licitante presente encontravam-se conforme o edital, sendo, portanto declarados credenciados seus 

representantes. Ato seguido, foi recolhido o envelope contendo os documentos de habilitação da empresa 

capacitada para a licitação, constatando-se que as licitantes juntaram a documentação habilitatória em 

conformidade com as regras editalícias, sendo, portanto, declaradas HABILITADAS a empresa F FABIO 

LEAL - ME, inscrita no CNPJ nº 40.993.121/0001-04 e a Pessoa Física JOSUÉ ELIAS DE SOUSA, 

inscrito no CPF nº 165.317.238-07. Inquiridos sobre a intenção de interpor recursos, nos termos no artigo 

109 da Lei nº 8.666/93, as licitantes presentes declinaram do direito à interposição recursal. Ato seguido, em 

observância ao item $ do Edital passou-se à abertura dos envelopes de nº 2, referentes às propostas de preços 

das licitantes habilitadas inferindo-se que as proponentes apresentaram seus documentos de proposição em 

perfeita consonância com as normas editalícias, sendo portanto CLASSIFICADAS, a empresa F FABIO 

LEAL - ME, inscrita no CNPJ nº 40.993.121/0001-04 ofertou proposta no valor de R$ 413.175,00 

(quatrocentos e treze mil, cento e setenta e cinco reais), PARA O ITEM 1 — SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ATÉ 100KM, não tendo ofertado proposta para o ITEM 2 e a 

pessoa física JOSUÉ ELIAS DE SOUSA, inscrita no CPF nº 165.317.238-07 que ofertou proposta no valor 

de R$ 165.270,00 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e setenta reais) para o ITEM 2 — SERVIÇOS 

DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MONSENHOR HIPÓLITO, não tendo ofertado proposta 

para o item 1. Atendidos os requisitos, a Presidente anunciou a conferência da planilha orçamentária, para 

verificação se os valores apresentados não excedem os valores por item, totais e global descritos na Planilha 

de Preços e serviços, constante no Anexo V do Edital. Concluída a análise, a Presidente declarou 

classificadas, por decisão unânime da Comissão Permanente de Licitações, visto que atenderam 

Às 07:00h (sete horas) do dia vinte e três d 

integralmente as exigências do Edital, as propostas de preço das lici s: F FABIO LEAL - ME com o 
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valor de R$ 413.175,00 (quatrocentos e treze mil, cento e setenta e cinco reais), PARA O ITEM 1 — 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ATÉ 100KM e JOSUÉ ELIAS DE SOUSA com o 

valor de R$ 165.270,00 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e setenta reais) para o ITEM 2 — 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MONSENHOR HIPÓLITO. Na sequência a 

Presidente da Comissão abriu a palavra ao representante da empresa presente para que se manifestasse acerca 

do direito de interpor recursos contra quaisquer decisões, referente à fase de julgamento das propostas de 

preços, conforme dispostos na alínea “tb” do inciso I do artigo 109 da Lei 8666/93. Na continuidade, 

considerando que houve renúncia ao direito de recorrer, a Presidente da comissão encerrou a sessão, por 

despacho do processo licitatório será imediatamente submetido à homologação ou não do certame é eventual 

adjudicação do objeto da licitação a empresa vencedora. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou 

suspensa a sessão e solicitou aos representantes das licitantes que aguardassem a assinatura da ata, 

encerrando-se a sessão às 08h00min. Esta ata contem 02 laudas, e segue por todos rubricadas e assinadas. 

Jotra (diuo tosa) Ma 
F 

Virna Rodrigues Leal Moura 

Presidente 
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Valmira Bezerra Ê o o Josefa Edneide da Silva 

Membro Membro 

Licitante: 

  F FABIO LEAL — ME 

CNPJ nº 40.993.121/0001-04 

Francisco Fábio Leal 

RG nº 3.289.476 e CPF nº 603.388.333-07 

GA so e 
JOSUÉ ELIAS DE SOUSA 
CPF nº 165.317.238-07 e RG nº 876.071 SSP/PI


