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Pregão Presencial nº. 020/2018 
 

 

 

 

Ciente do resultado e dos procedimentos adotados pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio. 

Obedecendo ao disposto da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e suas regulamentações. Homologo 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos o julgamento do Pregão Presencial n° 020/2018, 

desta Prefeitura Municipal, para que ADJUDICAÇÃO nele referida produza também seus jurídicos 

e efeitos legais, classificando como vencedoras da presente licitação as 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). Conforme 

apuração das propostas e ata de julgamento. Ciência aos interessados, observadas as prescrições 

legai pertinentes. 

 

 

Redenção - PA, 26 de Março de 2018. 
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