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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA 
PRAÇA ESTACIO DE ALMEIDA. 20 - CENTRO 

--r__, 4Hi223Hl0001-05 EMrcido: 2022 
IAC-i_li! 

DECRETO Nº 238 , DE 20 DE MAIO DE 2022. LEI N.14337 

Abre no o,çamentD vigente créd/lD lldldomll suplementar~ dll outn,s prov/dlncJas 

DECRETA, 
Artigo lo.- Fica a berto no orçament.o vigente, um crédito adicional 3Uplementar na 
importlncia de R$129. 041, 65 distri bu1dos as seguintes dotações: 

Suplemenlllçlo ( + ) 129.041,65 
O'l 03 01 SECRETARIA MUNICIPAL OE AOMINSITRAÇÃO GERAL 

◄80 04.122.0012.200&.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 
3.1.90.1 1.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 

129J)U,85 
F.R.: 1 704 00 

704 Tr11nsfwlnàa da Unllo Referente a Roya!UH do ~ • G6t Netvral 
999 000 Nlo H aplica 

Artiqo 2o. - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos 
provenientes de: 

Excnao: 129.041 ,85 
Fontu CM Recurso 
704 00 129.041,85 

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

GEDERLANIO RODRIGUES OE OLIVEIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

012.405.903-18 JACOBINA, 20 de maio de 2022 

1 S BARROS CONTABILIDADE 
CONTADOR 

33.189,717/0001-82 

GEDERLANDIO R. DE OLIVEIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

······················································ - ------··•·••···••·••············•·••·························································· 

ld:089B78B861A4A092 
• e • ESTADO DO PIAUI 

.fREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS 
-~ CNPJ: 06.553.713/0001/69 

UNl1II Praça Licínio Pereira , 24 = CEP: 64.645-000 
....., ........... ,......, Francisco Santos - P I 

EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01712022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03312022. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais contratações de fornecimento 
de forma parcelada de Material Permanente, destinados à Prefeitura Municipal de 
Francisco Santos/PI, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Unidade Mista de Saúde São Francisco do 
município de Francisco Santos - PI , conforme detalhamento, especificações, quantitativos 
estimados e exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital . 

As 08:03 horas do dia 07 de julho de 2022, após analisado a Ata de Julgamento do Pregão 
nº 017/2022, referente ao Processo Administrativo nº 03312022, o pregoeiro, Sr. MANOEL 
EDILBERTO DA SILVA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, 
conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

Resultado da Adjudicação: 

Des crlçl o do Produto Item Quantidade Preço Unlt6rlo Preço Total 
Realatrado IR$l Realatrado IR$l 

Armário de aço grande confeccionado em chapa nº 
26 (0,45mm), 2 portas com reforço interno e 4 
prateleiras (sendo 3 reguláveis), com sistema de 
cremalheira para regulagem das mesmas a cada 
50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das 01 
portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, 

20 R$ 840,00 R$ 16.800,00 

tratamento qulmico contra ferrugem e anticorrosivo e 
pintura eletrostática em epóxi, na cor cinza. Medindo: 
195 x 90 x 40cm (AJ< Lx P). 
Armário de aço pequeno confeccionado em chapa nº 
26 (0.45mm), com 2 porta com reforço Interno e 3 
prateleiras, com sistema de cremalheira para 
regulagem das mesmas a cada 50mm, com , 

02 12 prateleira fixa para travamento das portas e 2 R$ 633,90 R$ 7.606,80 
reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento 
anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi na cor 
cinza. Medindo: 160 x 75 x 35cm {Ax Lx P). 
Armário de aço pequeno confeccionado em chapa nº 
26 (0,45mm), com 2 porta com reforço interno e 3 
prateleiras, com sistema de cremalheira para 
regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 03 10 prateleira fixa para travamento das portas e 2 R$ 684,90 R$ 6.849,00 
reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento 
anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi na cor 
cinza. Medindo: 180 x 75 x 35cm {Ax Lx P). 
Roupeiro de aço (tipo guarda volume) com 08 
lugares/portas pequena, tipo "colmeia", 
confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), com 
tratamento anti-ferrugem e pintura em epôxi na cor 09 4 R$ 896,90 R$ 3.587,60 
cinza, portas COM chaves, pés de plástico para 
proteçao e regulagem; Tamanho aproximado; 
195x60x40cm. 
Estante de aço aberta com 05 prateleiras (bandejas) 10 25 R$ 375,00 R$ 9.375,00 com reforco. confeccionado em chaoa sendo a 

bandeja com chapa 26 e coluna 20, tratamento anti-
ferrugem e pintura eletrostática em epóxi na cor 
cinza. Pés com proteção de borracha. Tamanho: 
198x92x40cm . 
Estante de aço para biblioteca com 12 prateleiras 
(bandejas), duas faces, confeccionado em chapa, 
sendo a bandeja com chapa 26 e coluna 20, 11 6 tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática em R$ 939,90 R$ 5.639,40 
epóxi na cor cinza. Pés com proteção de borracha. 
Tamanho: 198x92x56cm. 
Estante de aço para biblioteca com 06 prateleiras 
(bandejas), uma face, confeccionado em chapa, 
sendo a bandeja com chapa 26 e coluna 20, 

12 20 tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática em R$ 547,00 R$ 10.940,00 
epóxl na cor cinza. Pés com proteção de borracha. 
Tamanho: 198x92x28cm. 
Filtro para agua que acopla no bebedouro industrial, 
uma entrada e uma saída com Niple de 20mm, 
confeccionado em polipropileno, vazão nom1al de 200 41 10 R$ 239,90 R$ 2.399,00 
litros de água por hora, carvão ativado em bloco. 
Atendendo as normas da NBR 16098/12. 

VALOR TOTAL REGISTRADO R$ 63.196,80 

Com o valor global da proposta em R$ 63.196,80 (sessenta e três mil cento e noventa e 
seis reais e oitenta centavos), em favor da empresa R N Marques Araújo• EPP, inscrita 
no CNPJ sob o nº 02.717.69910001-30. com endereço à R Benjamim Constant. Nº 780. 
Bairro Centro, Teresina/PI • CEP: 64.000-280 fone: (86) 3232-5090 / (86) 3221-7641 - e
mail: alencar-ximenes@hotmail.com, que realizou a oferta vantajosa para o município de 
Francisco Santos, Estado do Piauí, bem como atendeu todos os requisitos à participação 
com a Proposta de Preço e Documentos de Habilitação. como indicados no Edital e seus. 
Anexos. 

Descrlçlo do Produto Item Quantidade Preço Unitário Preço Total 
Realstrado IR$l Realstrado IR$l 

Annário fechado para escritório, estrutura toda em 
~ DF prensando com 03 prateleira reguláveis, corpc 
lem MDF prensando de 15mm, com 02 (duas) portas 04 12 R$ 973,89 R$ 11.686,68 
e/ chaves, MDF na cor: cinza cristal , pés com 
eaulaaem de desnível. Tamanho: 165x90x45cm. 

AITTlário semiaberto para escritório, estrutura toda em 
MDF prensando com 03 prateleira reguláveis, corpc 
em MDF prensando de 15mm, com 02 (duas) portas 05 10 R$ 839,99 R$ 8.399,90 
c/ chaves, MDF na cor: cinza cristal , pés com 
nci,nulaaem de desnível. Tamanho: 165x90x45cm. 
Roupeiro de aço (tipo guarda volume) com 16 
lugares/portas pequena, tipo ·cormela", 
confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), com 
tratamento anti-ferrugem e pintura em epóxi na cor 08 04 R$ 1.387,99 R$ 5.551,96 
cinza, portas COM chaves, pés de plástico para 
proteção e regulagem; Tamanho aproximado: 
195x120x40cm. 
conjunto coletivo composto de 1 (uma) mesa e 4 
quatro) cadeiras. Mesa (Dimensões: 800 x 800 ,i 

460mm) com tampo em MDP ou MDF, revestido na 
ace superior em laminado melamlnico, e na faCE 27 6 R$ 546,99 R$ 3.281,94 
nferior em laminado melamlnico de baixa pressão 
BP, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira 
Dimensões: 450 x 330 x 560mm) emoilhável com 

iassento e encosto em polipropileno injetado ou em 
~mpensado anatômico moldado, montados sobre 
estrutura tubular de aco. 

onjunto infantil coletivo hexagonal C/ 06 lugares, 
mesa em MDF colorido com estrutura de ferro e 
pintura em epóxi, cadeíras de PVC liso colorido e 28 30 R$ 812,59 R$ 24.377,70 
estrutura de ferro com pintura em epóxi, (adequadc 
□ara alunos até 6 anosl. 

onjunto infantil para refeitório e/ mesa em MOF com 31 10 R$ 543,89 R$ 5.438,90 2 bancos coloridos. 
Conjunto para refeitório com 2 bancos de estruturas 32 6 R$ 844,99 R$ 5.069.94 
em metalon e tamoas em MDF. 
Mesa de reunião retangular, confeccionado em MDF 
com estrutura de ferro com pintura em epóxi. 33 10 R$ 599.49 R$ 5.994,90 
rramanho: 185x90x75cm. 
Cadeira longarina para escritório, modelo 
secretaria, capacidade e/ 3 lugares, estrutura de 
ferro de cano com pintura em epóxi e tratamento 
anti•ferrugem, assento e encosto anatômico em 

44 30 R$ 568,69 R$ 17.060,70 espuma Injetada coberta de tecido, pés com 
ponteira de plástico. Peso suportado até 120kg (por 
lugar). Cor: estrutura preta coberto de tecido azul. 
Tamanho: assento: 48x41cm/encosto: 43x37cm. 

VALOR TOTAL REGISTRADO R$ 86.862 62 

Com o valor global da proposta em R$ 86.862,62 (oitenta e seis mil oitocentos e 
sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos), em favor da empresa Nutrimed 
Distribuição de Produtos Hospitalar e Veterinário LTDA • EPP, inscrita no CNPJ nº 
42.381 .030/0001 -35, com endereço à Av. Dr. Jose Augusto Moreira, Nº 1818 Bairro: Casa 
Caiada, Olinda PE CEP: 53.130-410 fone (81) 8620-9868- e-mail: 
nutrimed2021@gmail.com, que realizou a oferta vantajosa para o município de Franc isco 
Santos, Estado do Piauí, bem como atendeu todos os requisitos à participação com a 
Proposta de Preço e Documentos de Habilitação , como indicados no Edital e seus Anexos. 

Descrição do Produto Item Quantidade Preço Unitário Preço Total 
Realatrado (R$l Realatrado (R$l, 

Mesa de reunião retangular, confeccionado em MDF 
com estrutura de ferro com pintura em epóxi 06 12 R$ 681,00 R$ 8.172,00 
Tamanho: 185x90x75cm. 
Mesa de reunião retangular, confeccionado em MDF 
~m estrutura de ferro 
rramanho: 185x90x75cm. 

com pintura em epóxl. 07 12 R$ 681,00 R$ 8.172.00 

Arquivo de aço com quatro gavetas com chaves serr 
trilho, modelo econõmico, confeccionado em chapa 
nº 26 (0,45mm), pintura eletrostática em epóxi na cor 13 16 R$ 745,00 R$ 11.920,00 
cinza com tratamento anti-ferrugem, pés de proteçãc 
de elástico. Tamanho: 133x46x60cm. 
Balanço vai e vem metálico, pintura eletrostática err 25 05 R$ 1.310,00 R$ 6.550,00 
eOOxi com tratamento anti-ferruqem. 

!Cadeira universitária assento e encosto envernizado, 29 500 R$ 152,00 R$ 76.000,00 orancheta MDF oortal livro metal. 
Cadeira universitária assento e encosto formlcado 30 500 R$ 158,00 R$ 79.000,00 orancheta MDF oortal livro metal. 

VALOR TOTAL REGISTRADO R$189.814 00 
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