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A Administração da Prefeitura Municipal de Redenção - PA, através de seu pregoeiro Wilmar Marinho 

Lima, no uso de suas atribuições legais, considerando que a proposta apresentada atende aos interesses 

da administração, conforme julgamento resolve ADJUDICAR, em favor das empresas: J. P. 

ROBERTO E CIA LTDA, com valor previsto estimado de R$ 115.650,00 (Cento e quinze mil 

seiscentos e cinquenta reais); ETE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME, com valor previsto 

estimado de R$ 2.041.800,00 (Dois milhões quarenta e um mil oitocentos reais); E. DE. S. ARAÚJO 

E CIA LTDA - ME, com valor previsto estimado de R$ 2.157.600,00 (Dois milhões cento e cinquenta 

e sete mil seiscentos reais); ASA NORTE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA, com valor 

previsto estimado de R$ 36.480,00 (Trinta e seis mil quatrocentos e oitenta reais); M A DE 

OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI-EPP, com valor 

previsto estimado de R$ 455.280,00 (Quatrocentos e cinquenta e cinco mil duzentos e oitenta reais); R 

e R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME, com valor previsto estimado de R$ 

2.530.080,00 (Dois milhões quinhentos e trinta mil oitenta reais); CVRA – CONSTRUTORA VALE 

RIO ARAGUAIA EIRELI-EPP , com valor previsto estimado de R$ 825.020,00 (Oitocentos e vinte 

cinco mil vinte reais); TALISMA LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA EPP, com valor previsto 

estimado de R$ 1.111.200,00 (Hum milhão cento e onze mil e duzentos reais) e TERRA FORTE 

CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, com valor previsto estimado de R$ 

57.000,00 (Cinquenta e sete mil reais). Este procedimento é decorrente do Processo Licitatório nº 

023/2018 na modalidade Pregão Presencial nº. 020/2018, tendo como objeto LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS. A referidas empresas foram vencedoras do presente certame, adjudicando-se a elas o 

objeto da Licitação e conquistando assim o direito de contratar com a Administração nos termos da 

proposta, sujeitando-se, no entanto às penalidades previstas em Lei, caso se negue a cumprir as 

condições da proposta. De igual modo, fica a Administração obrigada a contratar os objetos licitados. 

 

 

 

 

Redenção - PA. 20 de Março de 2018. 

 

 

 

 
 

Wilmar Marinho Lima 

Port. n° 010/2017 

Pregoeiro 
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