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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 as propostas apresentadas 
atendem aos interesses da administração, conforme julgamento resolve adjudicar, em favor da 
empresa: AGROMAX EQUIPAMENTO AGRÍCOLAS LTDA CNPJ: 10.627.815/000159, foi 
vencedora do item 01 (um) perfazendo um valor global de R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos 
reais); assim como também vencedora do item 02 (dois) perfazendo um valor global de R$ 
21.900,00 (Vinte um mil e novecentos reais); assim como também vencedora do item 03 (três) 
perfazendo um valor global de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais); assim como também vencedora 
do item 04 (quatro) perfazendo um valor global de R$ 137.000,00 (Cento e trinta e sete mil reais);   
Perfazendo um valor total de R$ 181.700,00 (Cento e oitenta e um mil, setecentos 
reais).Referente ao Processo Licitatório n° 018/2018 e Pregão Presencial de nº. 015/2018, tendo 
como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA 
AGRICOLA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE CONVÊNIO Nº 847421/2017 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, REPRESENTADO PELA CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE REDENÇÃO, PROGRAMA: Apoio a projeto de 
Desenvolvimento e Fomento ao Setor. A referida empresa foi vencedora do presente certame, 
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, 08 de março 2018. 
 
 
 
  
 
 
 

WILMAR MARINHO LIMA 
Pregoeiro  

Port. N° 010/2017 - GAB 

 
 
 
 

 
 
 


		2018-03-12T10:49:28-0300




