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PROCESSO Nº 049/2019 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA CARTA CONVITE Nº 003/2019 

    
 
                   FRANCISCO RUBENSMÁRIO CHAVES SIQUEIRA, PREFEITO DO 

MUNICÍPIO DE IPUBI, no uso de suas atribuições legais e com base nas 

fundamentações legais constantes na Ata e no Relatório de Reunião da Comissão de 

Licitação datados de 05/11/2019, referente ao Processo Licitatório nº 049/2019, Carta 
Convite nº 003/2019, e considerando que foram observados os prazos recursais, e 
nos termos dos que dispõe o Artigo 38, VII e 43, VI  da Lei 8.666/93, e suas 
aplicáveis, leva ao CONHECIMENTO PÚBLICO, que no dia 05 de novembro de 2019, 

às 08:00 horas, após ter comprovado a habilitação dos licitantes presentes, e 

procedida a análise da apuração das propostas apresentadas para a  Locação de 
estrutura (Palco, Som, Iluminação, Tendas, Gerador, Camarim e Banheiros Químicos) 
para as comemorações alusivas as festividades da padroeira do distrito de Serra 

Branca “São Francisco” no dia 16 de novembro de 2019, para atender as 
necessidades do departamento de cultura de conformidades com as especificações e 
quantitativos constantes do anexo I do presente edital. Resolve ADJUDICAR a 
referida Carta Convite em favor do licitante: Envelope nº 03 – TRIADE PROMOÇÕES 
& EVENTOS LTDA, com sede na Rua José Saraiva Correia, nº 264 – Centro - , 

Araripina - PE, CNPJ: 24.278.882/001-1, nos itens do 01 ao 06 do anexo I do Edital, 
com o valor global de R$  10.035,00 (dez mil e trinta e cinco reais), sendo sua 

proposta considerada, portanto, a mais vantajosa e econômica para a administração. 
 
Tendo sido o presente certame realizado rigorosamente nos termos da Lei Federal nº 

8.666/93 e modificações posteriores, determino a extração da ordem para emissão de 
Nota Empenho Global na Unidade Orçamentária 13.392.0010.2042.0000 e elemento 

de despesas 3.3.90.39.00. 
 
 

 
Ipubi-PE, 05 de novembro de 2019. 
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FRANCISCO RUBENSMÁRIO CHAVES SIQUEIRA  

PREFEITO MUNICIPAL 


