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PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ 

mruufestnmente tnexequlvd, contrariando as exig~tos do itmn 8.11 ~b" do edilal. 

Verificou-se ainda que nas coinpo$içõe$ de pfCÇO$ unitário referente a ''mão-de obra do 

"engcnhctto civil de obra júnior, mestre de obra, abnoxa,ife''; nio C0'1.fcrcm com os 

prOÇ(>$ wúl;lir\OS OQl1$tJlntCS d(I SINAPI de ref~ncia (Jnn/2019) conforme plmtilhlls 

Ol'ÇlllnClllári. do proj elo Básíco e du e<liwl. Em coosc~ue»cía do~ fato$ e com base no 

iletU.o item 8.!0do edilal c/co iklm 8 .. 11 " !>'" do 8'1ilal e com o item 5.3.16 d.o edital,. a 

refi:rida pro~ d e: pn:s,o~ foi. decl1tni1da dlf::!ldiu,iitficada por nllo atender as ex:i,glncias 

do edit&I, confonne cima relatado. A firma Oti- PRAClANO EDIFTCAÇôES E 

EMPR.EEN DIMENTOS BIRELI- ME (ANAPP EDIFICAÇÕES B 

EMPREENDIMENTOS) n!o apmitnlou na sua proposbl de p~ a planilhJI de. 

"lnstalações Elélricas" delalhada =!ante do item 14.1 da " Phmilha or,;amentária 

sin~lica" eonst811~ planllJUI de reft!'Encla do tdlml. Reglsue - aiJloda que a referida 

planilha "lnstalaçõe.s ElWicas" se quer foi inelulda na proposta acima cilada e muilo 

menos de fürm.11 dewha:s oollfoune coll.SUI e exige 1W pluillw de referêtltia 1111exo do 

edital. Foi oonstat..io aiodil que na pro))O$tll (f)lllllilba orçaltleJl.tári.a,) 11p,=t&<!a I\O 

item 9.3 está com qo.umtitali"t>~ divtrgeote da p l,aoi Lha do .-.,fcriiocia do edital. AJ~ do 

mal$ o item 10.3 d.t. me.~• planilha orç.arnentãria(da p_ropomi.) em com preços unlmrio 

superiores 110a .P"~S consta111es da planilha O[iflfflcnt4ria da plll:llilhas de refeffllcia do 

edital. Em consequencia do oconido a refetide, proposl.ll foi decE11n111a desdamflcada 

por o,;t4 em de:sconfotmidade com planilhas de refer&.:ia e wnMm com o edital .. 

Dando continuid.ade aos trabalhos e após dctennillada a cla.ssificaçlo e/ou 

desi:lassifi~ da.s proposw de preços, foi fe:ito comparativo de preços glob.is 

COll!IUlnla das proposw de prc9()S classíf1.C11dns, OJJde na oportunidade vcrificou'-SC que & 

proposta de preços com menor pfC90 global foi a propo.~13 d.a fim,a FRANKLIN &. 

ALBERTO CONSTRUTORA LIDA· RPP, ou Jejia, o valor global de RS 

72.224,00(sctcnta e dois mil, dmcutos e Yi.ore e quatro reais), conforme mapa 

compualivo de preços. Em comoquêncio a referida proposta foi deolornda veooedom~ 

certame por apcese.nllll' menor preço global e por ser considerada satisfatória e v~ltaj 

para a administraç~ pública. 

i 
Dando c:ontinuidadc a CPL delíbcrou pelo c:omunicado do-wtame aoslicilantes. 

participantes do certame. Registre-se que após comunicados fica aberto o prazo para a 

apresenmção i!e recurso do que tralo o Inciso 1 "b", do art 109, da lei 8.666/93. Registre

se ainda qw: tal comtmicação .se dará por meios elctr6Dicos (c•mail da empresas) e /ou 

por publicação no Diário Oficial dos Municípios. 

Nada mais a tratar CPL suspendeu os trabalhos e entao foi encerrada a reunião e 

la,Tada a presente ata que, depois de lida e achada confonne, vai assinada pelos membros 

da Comissão e pelos licitantes preoontes. 

PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUI 
prnmorrodochapeu@hotmail .com 

Portaria GAB nº: 05712019. 

Morro do Chapéu do Piauí {PI), OI de julho de 2019. 

O PREFEITO MUNICIPAL MORRO DO CHAP DO PIAUI (PI) no uso das 
atribuições que Ibc confere a Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE: 

I - OMEAR, ELJZWGEL4 RIBEIRO. -portadora do CPF n• 316.041.648-83-

e RO nº 1.850.881 SSP/DF.paraexercer o cargo em comissão de Chefe de Gabinete-,GE II, 

jwito ao Gabinete do Prefeito do Municfpio do Morro do Chapéu do Piaul (PI). 

l1 - Revogadas as disposiyOes em wntrúrio, a presente Portaria entra em vigor a 

partir data de soe publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPEU DO 

PIAlTI (PI), ao primeiro dia do mês de julho do eno de dois mil e dez.enovc (O 1/07/2019). 

Dê-se ciência, publique-se 1.1 cumpra-se 

~á~lo 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUI 
pmmorrodochapeu@hotmail. com 

Portaria OAB n•: 061/2019. 

Morro do Chapéu do Piauí (PJ), 23 de julho de 2019. 

O :PREFEITO MUN!CIP AL MORRO DO CHAPEU DO PIAlJI (PI) no uso das 
atribuições que lhe confere II Lei Orgânica do Muníclpio, 

RESOLVE: 

I - LOTAR, a Sra MAR.A DAJVYELLE DE MELO CiRJIALHO, portBdora do 

CPF nº 063.792.703-61 e RG nº 3.609.654-SSPIPI, pRT& eocerccr suas funções de agente 

com.unitário de sa\lde na lOOll.idadc ~oa em virtude de que a ária para a qual II se:vidora 

prestou concurso foi cedida para o municíp.io de Joaquim Piles, deixaodo de ser 

respocsabili.dade do Municipio, junto a Sec,re!aria Municipal de Saúde. 

II - Revogadas as disp0sições em contrário, a presente Portaria entre em vigor 11 

partir de sua publicação, retro11;giodo seus efeitos a 02 de maio de 2019. 

GABINETE DO PREFEITO MUNlCIP AL DO MORRO DO CHAPBU DO 

PIAUl (PI), aos vinte etres dias dom& de julho do ano de dois mil e dezenove (23f07/20l9). 


