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

Alves Chaves, no uso de suas atribuições legais, considerando que a proposta apresentada atende 

aos interesses da administração, conforme julgamento resolve ADJUDICAR, em favor das 

empresas: ABS CONST. FAB. COMÉRCIO E SERVIÇOS E MAN. EIRELI - ME, com valor previsto 

estimado de R$ 76.480,00 (Setenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais); OMIR BARBOSA LIMA 

E CIA LTDA, com valor previsto e estimado de R$ 107.595,00 (Cento e sete mil, quinhentos e 

noventa e cinco reais); PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, com 

valor previsto e estimado de R$ 1.532.935,00 (Hum milhão, quinhentos e trinta e dois mil, 

novecentos e trinta e cinco reais); UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA LTDA, com valor previsto e estimado de R$ 898.260,00 (Oitocentos e noventa e 

oito mil, duzentos e sessenta reais) e a empresa LUMINATA DISTRIBUIDORA – EIRELI - ME, 

com valor previsto e estimado de R$ 346.063,00 (Trezentos e quarenta e seis mil, sessenta e três 

reais).  Este procedimento é decorrente do Processo Licitatório nº 046/2018 na modalidade Pregão 

Presencial de nº. 039/2018, tendo como objeto Contratação de Empresa para Aquisição de Móveis e 

Eletrodomésticos em Geral em Atendimento as Secretarias Municipais deste Município. A referida 

empresa foi vencedora do presente certame, classificando-se em primeiro lugar, 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. 09 de Maio de 2018. 
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