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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°2019.10.14.1-SRP 

OBJETO: Seleção de Melhor Proposta para Registro de Preços Visando Fufuras e Eventuais 

Contratações para Aquisição de Botijões e Recargas de gás GLP (13kg e 45k9), destinados a 

diversos Secretarias do Município de Horizonte/CE (com amplo participação e cotas 

exclusivas à ME e EPP). conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

A Pregoeira do Municipio de Horizonte, designada através da Podaria N° 50512019 de 05 de 

fevereiro de 2019, torna público para cumprimento do Art. 38, inciso V, da Lei N.° 8.666. de 21 

fl de junho de 1.993, e suas posteriores alterações que a Comissão concluiu o julgamento do 
PREGÃO PRESENCIAL N°20)9.10.14.1 - SRP, declarando vencedora do certame a empresa: $ L 

CARNEIRO-ME, vencedora com o valor de R$ 425.689.00 (quatrocentos e vinte e cinco mil. 

seiscentos e oitenta e nove reais) para o LOTE 1 e R$ 74.786,60 (setenta e quatro mil, 
setecentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos) para o LOTE 2, e tendo a mesma 

atendido a todos os requisitos do Edital, vem ADJUDICAR, nos autos do processo licitotório na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.10.14.1 - SRP o Objeto Licitado em favor da 

empresa: $ 1 CARNEIRO•ME, por ter a mesma apresentado a proposta mais vantajosa para 

esta Administração Municipal, para que produza os efeitos legais e jurídicos pertinentes, 

conforme itens especificados abaixo: 

Lote 1 - (AMPLA PARTICIPAÇÃO) 

ITEM espEclnAçAo UNO. MARCA 
Vit. UNITÁRIO 

VIII. TOTAL R$ 10T0L 
RS 

Recarga de Gás liquefeito do petróleo GLP 
Unia 2350 Liquigós 

- 

R$ 	79.90 
13k9. 167.765,00 

- Vasilhame de bolijão de gás, material 
chapa aço, com capacidade para 13k9 de 
GLP (gás liquefeito de petróleo). Fabricado 

2 
segundo norma NBR 8460 da ABNT. Possui 

Unid 153 Liquigás 
dispositivo de segurança que em caso de 208.00 31.824,00 
aumento da pressão interna libero o GLP 
impedindo que ocorra uma explosão do 
vasilhame. Botijão vazio. 

3. 
Recarga de Gás licluefeito ,  do petróleo GIP 

Unid 459 Liquigós 
45k9. 300,00 137.700.00 

Vasilhame do botlJõo de gás, material 
chapa aço, com capacidade para 45k9 de R$ 

4. GIR (gás liquefeito de petróleo). Fabricado unia 114 Liquigás 
segundo norma N8R 8460 da ABNT. Possui 600,00 68.400.00 

dispositivo de segurança que em caso de 
aumento da pressão interna libera o GLP  
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Lote 1 - (AMPLA PARTICIPAÇÃO) 

17CM 	 ESPECIFICAÇÃO 	 UND. 	1 QTD!. 	MARCA 	
vit. UNITÁRIO 	

Vi. TOTAL 15 	$ 

impedindo que ocorra uma explosão do 
vasilhame. Botijão vazio. 	

1 

Valor Total do Lote 1 	 1 	 R$ 425.689,00 

Lote 2 - (EXCLUSIVO ME E EPP - COTA DE APROXIMADAMENTE 15%) 

17CM ESPECIFICAÇÃO UND. 	QTDE. MARCA 
( 	

vit. UNITÁRIO iS VIL TOTAL iS 

Recarga de Gás liquefeito do petróleo 
1. 

GIP 13kg. 
Unid 	414 Liqulgós R$ 	79.90 

33.078,60 

Vasilhame de botlJâo de gás, mater 4al 
chapa aço, com Capacidade para 
13k9 	de 	GLP 	(gós 	liquefeito 	de 
petróleo). Fabricado segundo norma 

2. NBR 8460 da ABNT. Possui dispositivo de Unid 	26 Uguigás 
segurança que em coso de aumento 208.00 5.40800 

da 	pressão 	interna 	libero 	o 	GIP 
impedindo que ocorra uma explosão 
do vasilhame. Bolijão vazio. - 

i Recarga de Gás liquefeito do petróleo 
3.

 R$ 
Unid 	81 

GIP 45kg. 

Uquigás 

300.00 24.300,00 

Vasilhame de botijão de gás. material 
chapa aço, com capacidade para 1 
45k9 	de 	GII.P 	I96S liquoleito 	c 

petróleo). Fabricado segundo noftfla 

4. NBR 8460 da A8NT. Possui dispositivo de UnId 20 UcØgás 
segurança aue em caso de aumento 600.00 12.000.00 

1 da 	pressão 	interna 	libera 	o 	GIP 

impedindo que ocorra uma explosão 
do vasilhame. Bolijão vazio. 

Valor Total do Lote 2 

Horlzonte/CE,06 de fevereiro de 2019. 
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Pregoeira do MuniCiplo de Horizonte 


