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ATO DE ADJUDICAÇÃO 
 

 
 
 
  A Prefeita do Município de Placas, com base nas formalidades legais 
do inciso XXII da Lei 10.520/93, e combinado com o inciso VII do Art. 38 e inciso 
VI do Art. 43 ambos da Lei nº 8.666/93 e alterações e, considerando o 
julgamento da Proposta de menor preço por Lote, do Pregão Presencial nº 
9/2017-00025, que tem como objeto aquisição de material de construção, 
pintura, hidráulico, elétrico e ferramentas e equipamentos e material 
permanente para atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura e 
Obras, Fundo Municipal de assistência Social, Fundo Municipal de Educação, 
FUNDEB, Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações e condições 
constantes deste Edital e seus Anexos, bem como a regularidade e legalidade 
de todos os atos praticados pela Comissão no procedimento licitatório, 
abrangendo desde a abertura da licitação até o julgamento da melhor proposta, 
neste ato e ocasião ADJUDICO em favor da vencedora do Pregão Presencial, as 
empresas: R.  GALVÃO DA SILVA - EPP - CNPJ: 83.839.043/0001-92  nos 
lotes nº 07,10,11,12 e 13 totalizando no valor de R$ 409.821,76- (quatrocentos e 
nove mil oitocentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos) -  BARROS E 
ROCHA LTDA - ME – CNPJ: 14.677.390/0001-43 nos  lotes nº 04 e 05 
totalizando no valor de R$ 147.999,34 – (cento e quarenta e sete mil novecentos 
e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos) - AGROPECUARIA ALTAMIRA 
LTDA – CNPJ: 14.164.339/0001-38 no  lote nº15 totalizando no valor de R$ 
461.900,00 – (quatrocentos e sessenta e um mil e novecentos reais)  - D. N. 
HERMES COMERCIO – ME – CNPJ: 13.517.621/0001-99 nos  lotes nº 
01,02,03 e 14 totalizando no valor de R$969.989,00 – (novecentos e sessenta e 
nove mil novecentos e oitenta e nove reais) -  GMAC MATERIAIS CERAMICOS 
LTDA – ME – CNPJ: 22.132.109/0001-15 no lote nº 09 totalizando no valor de 
R$ 85.900,00 – (oitenta e cinco mil e novecentos reais) e a empresa GIL PEÇAS 
LTDA EPP – CNPJ: 192.836.616/0001-45 nos lotes 06 e 08 totalizando no valor 
de R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais) do certame modalidade 
Pregão Presencial nº 9/2017-00023, em atendimento ao parágrafo único Art. 61 
da Lei de Licitação. 
 
 
  Placas - PA, em 17 de Maio de 2017. 
 
 

MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 
Pregoeiro 
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