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llSfADO' DO PIAUi 
PREFEITURA MU ICI.PAI.. Ili: SÃO GONÇALO 00 GURGUÊIA. 
Av. ~ Gonç,ib, s/n-oemo. CEP: 64.993-008 
CNPJt CNPJ: 01 .612.607/0001-95, Fon8( ~5610019 

TBRMO DB ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCW,28/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.0 055/2019 

OBJETO: CONTRATAÇÃO, PI BMPRB8A PARA AOUIBlCÃO DI 
EQmPAllilBNTO AGRÍCOLA PARA O IIUJflCÍPIO DB SÃO GONÇALO DO 

QURGUBIA-l'I . 

Depois de analisado o conteúdo do Processo Admínístrativo acima referenciado, 
referente ao PP 028.19-P. M.S.G/PI, consideradas todas as informações de ordem 
processual nos autos contidos, decide o pregpeiro abaixo subscrito, ADJUDICAR 
o resultado da licitação na forma que segue, submetendo à. autoridade superior 
que deverá enminar o procedimento, exercendo o ato de controle final e, com ele 
concordando, homologar e autorizar a emissão do contrato Administrativo, 
considerando que foram cumpridas todas as exigências leg~. O resultado, 
depois de avaliadas todas as ocorrências cujos registros foram assen.tados em 
Ata da Sessão Püblica, a qual integra este termo de adju<licação como nde 
transcritas, dando ao resultado da licitação plena e irr-estrita transparência, cuja 
negociação deu-se confonn.e ata de registro de preços. Informa-se que o, 

procedimento deu-se de acordo com as regras estabelecidas no edital, realizado 
em todAs as suas etapas sem qualquer ôpo de contel!tação que pudesse afetar os. 
encaminhamentos subseqOentes de ordem processual, Foi apresentada intenção, 
de recorr-er pela empresa concorrente, ao tempo que ouve preclusão ao direito de 
recoi:r-er, em virtude da não apresentação dos memoriais, de acordo oom a atai 
da sessão. O licitante pn:scnte cumpriti as regras do edital, Dar-se por concluído 
o procedimento, sendo a empresa vencedora foi ASAP COMD.CIAL EIRELI , 
inscrita com CNPJ: 20.716.823/0001-25, com o valor de R$ 142.000,00 (cento e 
qwirenta. e dois mil reais). 
Remetendo à oitiva por parte da autoridade $Uperior o processo devidamente 
instruído, o qual faz parte integrante deste termo de adjudicação, além da Ata da 
Sessão Pública e todo acervo documental acostado ao Processo, tudo submetido 
ao controle final po.r parte da autoridade superior (Homologar, Anular ou 
Revogar), a fün de que 1)1)$!1ª surtir seus reais efeitos. 

São Gonçalo do Gurgueia-PI, em 04 de SETEMBRO de 2019 

KATIA LIMA BARREIRA 

Pregoeira 

mAOO DO PMlll 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 00 GURGLIÉIA 
Av. SÍll Gor,çab, &ln-cenlro. CEP: 64.993-rol 
CNPJ: Ctf>J: 01 .612.607!1J001-96, Fooe: 89--35610019 

CONGTRATO AD flNISTRATIVO tf048.l9 
lEF. PROCESSO ADMINJS'ffiA TIVO N" 055/2019 
PREGÃO rRESF.NCIAL N"023/2019 

e 
CONTRATANTE: l'REFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGlIBIA-PI 
C: PJ: 0l.612.W7/000l-{j5 
nro TRATADA: ASAP COMERCIAL EIRELl 
CNPJ: 20.716.823/0001-25 
Objeto CO 'TRATAÇÃQ DE EltfFRllSA PARA AQUISIÇÃO DE EOIJIPA.\IE.W AGRICOLA 
Dall. 1WU11hn: 04 de mmhm de 20!9 
Valor Glolwtl RS 142.000,00 ( cento e quarcrna e dois mil reais} 
Informaçõe,: Setor das Licitações e Coliraloo • Secretaria li: Administração - l'lEFEITURA MUNI CIP A1 
DE SÃO GONÇALO DO GUROUEIA-Pl 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA M~ICIP"1. DE SÃO GONÇALO DO GURGUl,IA 
A•. SIO GonçalO, si-. CEP:64.993-000 
CNF'J: CNF'J: 01 .812.807I0001-95, Fone: 89-35610019 

TERMO DE OOMOl.OGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 28/2019 

PROCESSO AOMINISTllATIVO N.º055/2019 

OBJBTO: CONTRATAÇÃO D.E E 1-PRl'§A PARA AQUISIÇÃO .DE._EOHIPAMENTO 
AGRiCOLA PARA O MUNlCiPIO DE SÃO GONÇALO DO GlJRG . EIA-PI .. 

Eitméendó o aw de controle final , depois de av>).liádo 1000 o ooote1Ído processual. e-ajas 

informações demonstrem que os rilOS prooesS"ua;s e legais foram devidm:nente cumpr\006, 

motivo porque declaro concordar com o rcailUldo da licitação nn fonna que fOl'll ~udioodll. 

HOMOLOGANDO-O como apresenlado r.t.rnv6s de extrato que íofórma o multado da. 

licita,,:ão, oonfunne termo de adjudicaçiio. Reconhecidos os procedimentos Jealíz:lldos nci,1e 

certame, automo a publicação do extrato do rd'erido contrato no OOM. na seqüencia, stja 

oonvooocla Ili bcneficiárias/crodcnciadas para retirada do contrato desde que baja interesse na 

contratação. a qual deve ser requerida a1mvés de libemção do iLem licitlldo, ou ontem de 

serviços, cujo objeto impõe celeridade, a fim de nllo R$lar prejurao aos interesses imediatos da 

população de São ('l(lnçalo do Gurgueia/PI. 

Encaminhe-se, publique= e C'IIIJlpra.se. 

São úonçalo do Ciurgueia-Pl, em 04 de SETEMBRO de 2019 

PAULO LUSTOSA NO(JlJl!lRA 
Prefeitura MunioiJ)lll de São Gonçalo do Gurgueia-PI 

Prefei(() Mnnicipa.l 

PREFEITURA MU CIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ 
Rn1 Maoocl CícérO dt CatVilh.o, a• 214 - CEP 64.~78-000 

CNPf0l.612.570/0001-03 
CAMPO GRAN'DE DO PIAUf - PI 

Nota de Esda~imento à SOdedade. 

O MUNIÓPIO DE CAMPO GRANDE DO PIALn, PJ, neste ato 

representado por seu gestor, JOÃO BATISTA DE OlIVEIRA, prefeito munldpal, em 

respeito à população do Munk:ipk>, vem através desta Nota Oftdal, comunicar a 

suspensão da Festa dos Festejos de São Benedito, o qual estava marcado para o dia 

05/09/2019, em virtude do falec:lmento do jovem Urie1, Henrique. 

A administração municipal lamenta Intensamente esta fatalidade e 

nesse momento de perda e dor, transmite os sentimentos aos familfares e amigos. 

A administração está em contato com o empresário e contratante 

da atração para tentar a melhor resolução, seja o cancelamento ou adiamento da 

atração. 

Certo da compreensão de todos. 


