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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - ESTADO DO PIAUÍ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

DATA E HORÁRIO DA SESSÃO: 16/08/2022 às 08h30min.

LOTE

09

R$ 54.531,79

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Peças Automotivas para atender as necessidades do Município de Angical do Piauí/PI e suas secretarias.

PROPOSTA RESUMIDA

DESCRIÇÃO VALOR

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias. 

CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO: Conforme o Edital

CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA: Conforme o Edital.

GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 (doze) meses / GARANTIA DOS SERVIÇOS: 90 (noventa) dias               

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil - Agência 4249-8 / Conta 19763-7.

REPRESENTANTE: Sr. Izairton Gomes Sousa, Brasileiro, casado, empresário, portador do CPF n° 579.348.943-68 e RG n° 1.007.350 SSP-PI, contato (86) 99587-7455, residente no Residêncial Araguaia, Quadra A1, Casa 07 

,Bairro São Sebatião - CEP 64.085-050 , Teresina-PI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

R$ 54.531,79LOTE 09 – ÔNIBUS VOLKS 15.190 ANO 2012 – PLACA: OUE-4068

A EMPRESA DECLARA, ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, QUE:
●  Nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e 

seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias.

●  Se compromete com a entrega e/ou execução dos itens listados no Termo de Referência do Edital, dentro do prazo, sem custos adicionais e independentemente da quantidade.

●  Conhece e aceita as regras do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

●  Cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que a Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (Edital).

●  Não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela 

demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior.

●  A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

●  Não está respondendo a nenhum processo de declaração de inidoneidade e nem se encontra impedida de participar de licitações pública no Território Nacional por qualquer razão que possa classificá-la como inidônea.

●  Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

●  Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

 cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos 

 TOTAL DA PROPOSTA 



terça-feira, 16 de agosto de 2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - ESTADO DO PIAUÍ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

DATA E HORÁRIO DA SESSÃO: 16/08/2022 às 08h30min.

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD P. UNITÁRIO P. UNITÁRIO (EXTENSO)  P. TOTAL P. TOTAL (EXTENSO) MARCA/FABRICANTE MODELO TIPO PROCEDÊNCIA

01 ALTERNADOR (12V) UNID. 1 R$ 1.768,90
mil setecentos e sessenta e oito reais 

e noventa centavos
R$ 1.768,90

mil setecentos e sessenta e oito reais 

e noventa centavos
BOSCH PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL BRASIL NACIONAL

02 AMORTECEDOR DIANTEIRO UNID. 2 R$ 524,11
quinhentos e vinte e quatro reais e 

onze centavos
R$ 1.048,22

mil e quarenta e oito reais e vinte e 

dois centavos
COFAP PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL BRASIL NACIONAL

03 AMORTECEDOR TRASEIRO UNID. 2 R$ 521,45
quinhentos e vinte e um reais e 

quarenta e cinco centavos
R$ 1.042,90

mil e quarenta e dois reais e noventa 

centavos
COFAP PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL BRASIL NACIONAL

04 BARRA DA DIREÇÃO LATERAL 950MM UNID. 2 R$ 958,00 novecentos e cinquenta e oito reais R$ 1.916,00 mil novecentos e dezesseis reais ZL PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL BRASIL NACIONAL

05 BOMBA D'AGUA UNID. 1 R$ 1.154,00 mil cento e cinquenta e quatro reais R$ 1.154,00 mil cento e cinquenta e quatro reais URBA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL BRASIL NACIONAL

06 BOMBA OLEO MOTOR UNID. 1 R$ 848,50
oitocentos e quarenta e oito reais e 

cinquenta centavos
R$ 848,50

oitocentos e quarenta e oito reais e 

cinquenta centavos
SCHADEK PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL BRASIL NACIONAL

07 COROA E PINHÃO UNID. 1 R$ 4.444,90
quatro mil, quatrocentos e quarenta e 

quatro reais e noventa centavos
R$ 4.444,90

quatro mil, quatrocentos e quarenta e 

quatro reais e noventa centavos
MERITOR PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL BRASIL NACIONAL

08 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM UNID. 1 R$ 435,00 quatrocentos e trinta e cinco reais R$ 435,00 quatrocentos e trinta e cinco reais LNG PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL BRASIL NACIONAL

09 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM UNID. 1 R$ 422,00 quatrocentos e vinte e dois reais R$ 422,00 quatrocentos e vinte e dois reais LNG PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL BRASIL NACIONAL

10 EIXO PILOTO UNID. 1 R$ 322,00 trezentos e vinte e dois reais R$ 322,00 trezentos e vinte e dois reais EATON PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL BRASIL NACIONAL

11 PARABRISA DIANTEIRO UNID. 1 R$ 4.100,00 quatro mil e cem reais R$ 4.100,00 quatro mil e cem reais THERMOGLASS PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL BRASIL NACIONAL

12 JUNTA DO MOTOR JG. 1 R$ 2.821,47
dois mil, oitocentos e vinte e um reais 

e quarenta e sete centavos
R$ 2.821,47

dois mil, oitocentos e vinte e um reais 

e quarenta e sete centavos
SPAAL PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL BRASIL NACIONAL

13 KIT COMPLETO MOTOR (PISTÃO/ANEL) JG. 4 R$ 5.000,00 cinco mil reais R$ 20.000,00 vinte mil reais MAHLE PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL BRASIL NACIONAL

14 KIT EMBREAGEM KIT. 1 R$ 4.899,90
quatro mil, oitocentos e noventa e 

nove reais e noventa centavos
R$ 4.899,90

quatro mil, oitocentos e noventa e 

nove reais e noventa centavos
LUK PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL BRASIL NACIONAL

15 SEMI-EIXO UNID. 2 R$ 1.581,00 mil quinhentos e oitenta e um reais R$ 3.162,00 três mil, cento e sessenta e dois reais DUREX PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL BRASIL NACIONAL

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Peças Automotivas para atender as necessidades do Município de Angical do Piauí/PI e suas secretarias.

LOTE 09 – ÔNIBUS VOLKS 15.190 ANO 2012 – PLACA: OUE-4068
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16 TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO UNID. 2 R$ 1.495,00
mil quatrocentos e noventa e cinco 

reais
R$ 2.990,00 dois mil, novecentos e noventa reais DURAMETAL PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL BRASIL NACIONAL

17 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO UNID. 2 R$ 1.578,00 mil quinhentos e setenta e oito reais R$ 3.156,00
três mil, cento e cinquenta e seis 

reais
DURAMETAL PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL BRASIL NACIONAL

TOTAL R$ 54.531,79

cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e setenta e 
nove centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias. 
CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO: Conforme o Edital
CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA: Conforme o Edital.
GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 (doze) meses.                      
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil - Agência 4249-8 / Conta 19763-7.
REPRESENTANTE: Sr. Izairton Gomes Sousa, Brasileiro, casado, empresário, portador do CPF n° 579.348.943-68 e RG n° 1.007.350 SSP-PI, contato (86) 99587-7455, residente no Residêncial Araguaia, Quadra A1, Casa 07 ,Bairro São Sebatião - CEP 64.085-050 , Teresina-PI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

A EMPRESA DECLARA, ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, QUE:
●  Nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias.

●  Se compromete com a entrega e/ou execução dos itens listados no Termo de Referência do Edital, dentro do prazo, sem custos adicionais e independentemente da quantidade.

●  Conhece e aceita as regras do Edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

●  Cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que a Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (Edital).

●  Não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior.

●  A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

●  Não está respondendo a nenhum processo de declaração de inidoneidade e nem se encontra impedida de participar de licitações pública no Território Nacional por qualquer razão que possa classificá-la como inidônea.

●  Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

●  Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

terça-feira, 16 de agosto de 2022


