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PR.E FEITUAA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
Rua Manoel Vi!Orio de Sousa. 500 - Centio
CEP - 64,365-000 Novo Santo AlllO,,ío - P,la11I
CNPJ: 01 .61 2.598/0001"32

255

E!ftado do Piauí - PI
Prefeitura Municipal de Parnaguá

n,.""'"····· ' ,

a.l'JMIIIUII

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
POR PRAZO DETERMINADO

Segundo Tenno Adltlvo ao Contra.t o da
PíNataç.lio d& Serviços que e.n tre ai cektbram
o Munh;lpio de Novo Santo Ant6nio • Piaui •
a . !ka. Joana VlelJ"a de Ollvei:ra. na. fonna
abaixo.

P:ROOESSO ADMINISTRATIVO N• 015/2019-a>L
EDITAL DE PflEGÃO PRESENOAL N• 011/2019- PMP/PI

OBJETO: Aqulslçll.o de equipamento e materlal permanen1e p.ara unidade de atenção
espe<:lallzada em saúde 306S0010.

fUNQAMENTQ• ART 37 IX Çf

D11:SPAQlO DE ANUIACÃO

MUNICÍPIO oe NOVO SANTO ANTÔNIO, pessoa jurídica d dlrcno p(iblioo interno, ii',serilo sob
o CNPJ n° 01 .612.598/0001-32, com sede na Rua ·M anoel Vitóriode Sousa. n• 500. Centro, Nova
Santo António- Piauí, doravanle denominado slmple1>mente PREFEITIJRA, neste ato
,oproson tado poliO Proloilo ·Munlólr,él ,5dgar Gemido d o AlcnCár BonQ Miranda, o J-n• Vieira
de OHvaira , bra5ileira , 5oftaira, RG n• 1.498.318 SSP.PI e CPF n• 255.128,738•30, n"'idente e
domicíliado na Localidade Tam&lldué, Zone Rure.1. na cidad a d e Novo Santo Alltonio -

do.-avantc d nomã'ládo símpl sm nlc CONTRATADO, re,;olv m firma r o presenl
regend0/4e pela rele rida Lei -e pelas seg ui.nt:es chtusu'las:

ÇLÁ\J§ULA rBINEfBA Fica ,p ronogado o presente contrato de preataçllo de se,viços,
QUARTA. terá validade paio pet/odo de 01104120H) e 31/12/201!)_

Pl ,1

contrato,

O Munldpla dei Parnagua, pe»oa jurídica de Olrelto P~bllco lntemo, Inscrito no CNPJ/MF sob
o n• 06.554.265/0001-18, lcxaliudo na, situado na Centro Ad mlnlstrat l\lO Mautíllo Rlssl, ~/n•, .atra~
PregcM1iro, no uso dli! sua cnmpet~ncia e tendo çomo pre~lv.,s os regramentos Instituídos pela Lei
Federal n• 8.666/93, bem como:

CONSIDERANDO a supremacia da Adm inislração Pllbliai na condução e encerraml!'ntp dos
ne forme da C LAUSULA

ÇLÁ/JSULA SEGUNDA
Será pago ao prese nte conlrato de prestação de ,s erviços, na forma da C LÁUSULA QUINTA.. a
\lilllor bM.o mcns I d RS 998,00 (novo.:ontos o novcnt:.> e oito roais ).

CLMJSULA TERCEIRA •

procedimentos llidtattlrm tramitanl<!s em sua ln$1ànola, com fund.ime nto no teor do al'l, 49, wput, da
Lei Federal n• 8 ,666/93 e nas Súmulas n' 346 e 47.3 do STF;
CONSIDalANOO • prerrogativa da autot ui&1a da Adm inistração Pública de rever seus próprios
at<H quando ac,ometldoJ de 1/ÍClos para Ilainçar aspectos de ~plldade, pre<valta:ndo o Interesse
públif;o;

As dcm"'is Cl""-'sul"s pcrm,,,r,ecetlloo IM!te"'c:l"'s• d"""""'° o extrato do pr.---nte termo "dilivo ""'

publ- o no Diilrio Oíocial doo; MunicfpiOIS.

E por estarem assim aJüstados, assinam o proscnt t.c rmo cm duas Viés de lgu ·1 too,, ante as
tostomunhas abaí:Ko assinadas.

Novo Santo Anl:6nlo, o; de, Abril d e 2019.

contratamo: PNfoltura M •u nleli,al do Novo s.nto Ant6nlo .PI

CONS.DERANOOq~ dispondo a Admi nistração Pública do poder de .autotutela, não pode ficar

~ ia abwluta ou re latrva. l5t0
porque nlo pode o interess!! Individual do administrado preva tecer 50bre o Interesse p~bllco na
preserwçlo da l egalldade admlnlstntl\la;

dependendo de provocação do lntereSYdo para decretar .a nulidade,

CONS.DDIANDO ainda ciue, o TRIBUNAL De CONTAS DO ESTADO DO PIAUI {TUI,ª~~ da
01111idorla, ,:,mltlu SUGESTÃO, no sentido ele realizar alteraç,Oes no edital, do TIPO MENOR PREÇO POR
,LOTE, para M ENOR PA.EÇO POR ITEM. Opo11urio ressalta r que seMI

Contratado : Joana Vi.eira de O liiv'elra

marcado

uma no\lll data,

obédé~ndo toda a legi5la~o pertinente, bem wmo seguir I rec:omendaçllo cio fncUto órg3o de
control~ supracitado.

ToshJ munhas~

Diante dM fatM narrados em tela o Pregoeiro resolve ANULAR o processo em

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CPF n•

. . . .,.,.,. .,..,,,,ffley~

epigrafe, destacando que não houve prejui~o a Admlnlstraçllo Públlca, tampouco. aos

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CPF n•

part,lolpantes
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JULGAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COIVARAS - PIAUÍ
CNPJ: 41.522.335/0001•57
Av. Raimundo Martins, 522, Centro, Coivaras - PI, 64335-000

OBJETO: Aquisição de uma ambulãncia
PREGAO PRESE NCIAL - n~. 002/2019
E m sessao rea.l izad a no d:la vinte e nove d ias do mês de março do ano da
dois m il e de:zenove na sede da P ref eitura Munlclpal de Paes landlm, às 10 :04h .
as
e,mpmsas
MANUPA
COM.
DE
EQUIPAMENTOS
e
p.artlclparam
FERRAMENT AS EIRELI, CNPJ nº 03.093.776/0003-53, com sede na Avenida
Bernardo Manoel, 10,360, k>ja 03, Mondubim , Fortale za - CE e BR VEICUl.OS,
C N PJ n<> 29.228.039/00 0 1-41, com ssdê na Av. Sãnador Hãlvfldio r'lunss, 600, eo..
Sorte, Picos - PI.
O Sr. Pregoeiro In iciou a sessao e credenciou . após análise da
documente.~o corre,sponde nte , deOla ro u as duas cr,:,e1,:,nc1adas a pa.rtiCiP<1rem da
sessão de abenura das propostas e rodada de lances.
Aberta as p ropostas. o s Sr. Prog08iro, confom,e roglstrado na Ata, a
se,,,.,ao foi suspensa p.ira e ná,lise des m e,;m.is em rel.ição, especi.ilm ente, às
e><lgénclas de fornecimentos de laud os constantes na Proposta de Aquisição nº
11456.619000/1170-01 .
A pós dela lhada anális,e , chelajov-se à seguinte conclusão: a e m presa BR
VEICULOS não apresentou a documentação requerida no cotpo do termo da
referência anexado ao Edital, descumprindo ass im o item 5.1, "e" do Ed ita l. Já a
e m presa MANUPA COM- DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI ,
embora tenha c u mprido os requlSl tos legals e apresen tada toda a documentação ,
spresentou dua5 proposta5 com v a lore5 dl5tlnto5, descump rindo o item 5. 3 de:
Edital. lncormn do assim no prev isto no Item 5.14 do Edital .
Assim. am bas

a& propostas foram desclassificada& a

a

lic:itaçãc::

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo: 022/2019 - PP
Ata

de Registro de Preço Nº 005/201'8- PMC/PI

Procedimento Licitatório: nº 011/2018 - SRP

Modalidade: Pregão Presencial
Objeto: AQUISIÇÃO FUTURA DE
MEDICAMENTOS,
MATERlAIS
HOSPITALARES E MÓVEIS PARA O MUNICIPIO DE COIVARAS - PI.
1

Contratado: WEBE.RTH B SOUSA- EPP (HBMED), CNPJ: 07.583.176/0001,09, com sede na Av. Visconde de Parna íba , nº 2475, Sala 03 , Jookey, Teresina
- PI , representada pelo Sr. WEB.ERTH BARBOSA SOUSA, CPF N"

411.899,573-53.

cons,i de rada fracassada ,
P rezo para apresentação de recurso administrativo nos te rmos do arL 109
da Lei 8666193, a contar da da.la de p ub licação deste lerm o .

A$15inc1hirc1: 03 de abril de 2019.

Paes Urnd im , 2 5 d" abril de 2019.

Valor Global: Lote I de R$ 192.383,40 (cento e noventa e dois mil, trezentos e,
,oitenta e três reais e quarenta centavos), e Lote Ili de R$ 236.203,50 (duzentos
e trinta e seis mil duzentos e três reais e cinquenta centavos).

WIison Araúj o
Pregoe iro Oficial

Vigência: 31 (trinta e um) de Dezembro de 2019.

Fonte de Recursos: Orçamento Geral do Município/ FUS/PAB/FARMACIA
FPM/ ICMS/ RP/ IMPOSTOS e
BASICA/ COFINANCIAMENTO E

oumos /

Outros.
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