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TERMO DE ADJUDICAÇÃO  
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 - PMJF/PI 

VINCULADO: PROCESSO ADIMISTRATIVO Nº 006/2021 - PMJF/PI 

REF. CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 - PMJF/PI 
VINCULADO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2021 - PMJF/PI 

OBJETO:  SRP – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONF. PROJETO BÁSICO E PLANILHAS 

Depois de analisado o conteúdo do Processo Administrativo em destaque, consideradas todas as informações de ordem processual, a 
Equipe de Licitação, abaixo subscrita, ADJUDICA o resultado da licitação, submetendo à autoridade superior que deverá reanalisar os 
procedimentos adotados, exercendo o ato de controle final e, com eles concordando, homologar e autorizar a retirada da ARP e do 
eventual Contrato Administrativo quando convocado depois de cumpridos todas as exigências legais.  
O resultado, conforme registros em Ata da Sessão Pública, é declarado por este termo de adjudicação, observadas as informações abaixo: 

RESULTADO ANÁLISE PROPOSTAS COMERCIAIS (2ª ABERTURA) – MELHOR PREÇO: 

Ord. EMPRESA/LICITANTE                  MELHOR PROPOSTA (R$) SITUAÇÃO 

01 

 
NOVA AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS – LTDA CNPJ Nº 
19.768.437/0001-06 

LOTE I LOTE II 
VLL/COTADO 

GLOBAL 

(R$)                               

 

590.323,88 298.320,00 
         

888.643,88 
Melhor 

Classificada 

  

 
Observa-se que as empresas: AGRESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e LUCIVALDO A. PIAUILINO – EPP, não 
atenderam ao prazo concedido de 08 (oito) dias úteis para apresentarem suas propostas escoimadas das falhas, conforme resultado da 
Sessão de 1ª abertura das propostas comerciais, em 19/05/2021, quando todas as empresas foram desclassificadas. 
Informa-se que o procedimento ocorreu de acordo com as regras estabelecidas no edital, realizado em todas as suas fases sem qualquer 
tipo de contestação que pudesse afetar os encaminhamentos subsequentes de ordem processual, renunciando a única concorrente ao 
prazo de recursos, considerando que as demais renunciaram ao direito de continuar no certame ao não apresentarem suas propostas 
sem as falhas registradas na 1ª sessão de abertura propostas comerciais. 
Estando, assim, concluído o procedimento, remete-se à autoridade superior o processo administrativo devidamente instruído, fazendo 
parte integrante deste termo de adjudicação, além da Ata da Sessão Pública, acompanhada de todo acervo documental acostado ao 
Processo, tudo submetido ao ato de controle final (Homologar, anular ou Revogar), a fim de que possa, doravante, surtir seus reais 
efeitos. 
 

Prefeitura Municipal de José de Freitas, em 01 de junho de 2021. 
 

ANA SOFIA RUFINO DA SILVA 
 PRESIDENTE/COMISSÃO - UL/SAF - PMJF/PI 

 
 
 
 
 

 


