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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 

 
 

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

Alves Chaves, no uso de suas atribuições legais, considerando que as propostas apresentadas 

atendem aos interesses da administração, conforme julgamento resolve adjudicar, em favor das 

empresas: N. DA S. LIMA - ME com valor previsto estimado de R$ 1.016.849,80 (Hum milhão 

dezesseis mil oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos); W. DOS SANTOS 

INFORMÁTICA LTDA – ME com valor previsto estimado de R$ 1.256.989,80 (Hum milhão 

duzentos e cinquenta e seis mil novecentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos); 

RICHARDE AMORIM DA SILVA – ME com valor previsto estimado de R$ 356.786,50 

(Trezentos e cinquenta e seis mil setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos); OMIR 

BARBOSA LIMA E CIA LTDA com valor previsto estimado de R$ 796.879,61 (Setecentos e 

noventa e seis mil oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos); V. N MONTE 

CARLO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA – ME com valor previsto estimado de R$ 

2.205.775,80 (Dois milhões duzentos e cinco mil setecentos e setenta e cinco reais e oitenta 

centavos); M. A. DE OLIVEIRA REPRES. COM. & SERVIÇO EIRELLI com valor previsto 

estimado de R$ 834.011,95 (Oitocentos e trinta e quatro mil onze reais e noventa e cinco 

centavos); UNIVERSAL PRINT COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA com valor 

previsto estimado de R$ 2.526.643,50 (Dois milhões quinhentos e vinte e seis mil seiscentos e 

quarenta e três reais e cinquenta centavos); RJ INFORMATICA EIRELI - ME com valor 

previsto estimado de R$ 553.468,00 (Quinhentos e cinquenta e três mil quatrocentos e sessenta 

e oito reais); GYN DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI -EPP com valor previsto estimado de 

R$ 207.158,00 (Duzentos e sete mil cento e cinquenta e oito reais). Este procedimento é 

decorrente do Pregão Presencial de nº. 035/2018, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA EM 

ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, 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. 

 

Redenção – PA, 27 Abril de 2018. 
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