
 

  
 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUÍ – PI 
CNPJ Nº.  01.519.467/0001-05 

Rua São Vicente, nº 338, Centro, Fone (89) 98817-7430 

CEP: 64.638-000 - São Luís do Piauí – PI 

 
 

 
PROCEDIMENTO: Pregão Eletrônico N° 016/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 025/2022 - CPL 
OBJETO: Aquisição de Impressos Gráficos para Prefeitura e suas Secretarias do 
Município de São Luís do Piauí – PI. 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

 
De acordo com o Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico N° 016/2022, do Processo 

Administrativo nº 025/2022 - CPL, tendo como objeto Aquisição de Impressos Gráficos 

para Prefeitura e suas Secretarias do Município de São Luís do Piauí – PI,  

adjudicado em 07 de junho de 2022 pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

de São Luís do Piauí - PI, nomeados pela Portaria n° 05/2022 e 06/2022,  HOMOLOGO o 

referido processo em favor da empresa: : D. P. BRANDÃO BASTOS-ME (GRÁFICA 

PICOENSE), com sede na Av. Senador Helvidio Nunes, nº 1679 Bairro; Catavento 

Picos/PI, inscrita no CNPJ sob o nº 17.243.987/0001-78, com valor total: R$ 281.999,95 

(duzentos e oitenta e um mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco 

centavos). Lote I: R$ 77.999,98 (setenta e sete mil novecentos e noventa e nove reais e 

noventa e oito centavos); Lote II: R$ 77.999,99. (Setenta e sete mil novecentos e noventa 

e nove reais e noventa e nove centavos); Lote III: R$ 77.999,99. (Setenta e sete mil 

novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos); Lote IV: R$ 47.999,99. 

(Quarenta e sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), tudo 

em conformidade com os documentos constantes nos autos do Processo Administrativo 

nº 025/2022 - CPL, nos termos da Lei n° 8.666/93, e demais legislação pertinente, 

encaminho para a assessoria jurídica para que proceda a análise da documentação e 

emita o parecer para fins de celebração do contrato com o licitante vencedor, AUTORIZO 

a Secretaria de Administração após a emissão do parecer jurídico se favorável, convocar 

o licitante para assinatura do contrato. 

 

São Luís do Piauí - PI, 08 de junho de 2022. 
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