
 

 

 
 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 

 

Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção-PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

 

 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 
 
 
A Administração da Prefeitura Municipal de Redenção - PA, através de seu pregoeiro Wilmar 
Marinho Lima, no uso de suas atribuições legais, considerando que as propostas apresentadas 
atendem aos interesses da administração, conforme julgamento resolve adjudicar, em favor das 

empresas: ROBERTO GOYA - ME, CNPJ: 24.258.921/0001-17, com valor global previsto 
estimado de R$ 651.008,15 (Seiscentos e cinquenta e um mil, oito reais, quinze centavos); 
empresa: N. DA S. LIMA - ME, CNPJ: 17.633.036/0001-05 com valor global previsto estimado 
de R$ 898.538,50 (Oitocentos e noventa e oito mil, quinhentos e trinta e oito reais, cinquenta 
reais); empresa: M A DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO & SERVIÇO 

EIRELI-EPP, CNPJ: 28.583.196/0001-03 com valor global previsto estimado de R$ 857.194,22 
(Oitocentos e cinquenta e sete mil, cento e noventa e quatro reais, vinte dois centavos); 
empresa: GYN DISTRIBUIÇÃO & SERVIÇOS EIRELI –EPP, CNPJ: 28.555.988/0001-74 com 
valor global previsto estimado de R$ 702.941,95 (Setecentos e dois mil, novecentos e quarenta 
e um reais, noventa e cinco centavos); empresa: MJ COMERCIAL LTDA, CPNJ: 

21.348.472/0001-00    com valor global previsto estimado de R$ 394.298,58 (Trezentos e noventa 
e quatro mil, duzentos e noventa e  oito reais, cinquenta e oito centavos); empresa: 
ORGANIZAÇÕES FERNANDES LTDA – EPP, CNPJ: 04.149.770/0001-51, com valor global 
previsto estimado de R$ 1.264.880,00 (Hum milhão, duzentos e sessenta e quatro mil, 
oitocentos e oitenta reais) e a empresa: JOÃO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI, CNPJ: 

19.488.746/0001-14, com valor global previsto estimado de R$ 774.318,20 (Setecentos e setenta e 
quatro mil, trezentos e dezoito reais, vinte centavos). Este procedimento é decorrente do Pregão 
Presencial - SRP de nº. 011/2017, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE E SERVIÇO DE XEROX EM GERAL, PARA 
USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, no exercício financeiro 2018, a pedido 
das mesmas. As referidas empresas foram vencedoras do presente certame, classificando-se em 
primeiro lugar, adjudicando-se a ela 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. 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 

 

 

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, o item 132, em favor da empresa: M A 

DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO & SERVIÇO EIRELI-EPP, com valor 

previsto estimado de R$ 1.483.300,00 (hum milhão quatrocentos e oitenta e três mil e trezentos reais). 

Referente ao Processo Licitatório n° 029/2018 modalidade Pregão Presencial de nº. 025/2018, tendo 

como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE 

EXPEDIENTE E SERVIÇO DE XEROX EM GERAL, PARA USO NAS DIVERSAS 

SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, para serem utilizados no exercício financeiro de 2018. A 

referida empresa foi à vencedora do presente certame, classificando-se em primeiro lugar, 

adjudicando-se a ela 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, 25 de abril de 2018. 
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