
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 
PODER EXECUTIVO 

  

 
Prefeitura Municipal de Placas 

 
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 Item, do 
Registro de Preço Originário de Pregão Presencial nº 9/2018-00007, que 
tem como objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material de 

limpeza, utensílio doméstico e gás de cozinha para o funcionamento 
do Gabinete da Prefeita, Fundo Municipal de Saúde, Fundo de 

Desenvol. Da Educação Básica FUNDEB, Fundo Municipal Educação e 
Fundo Municipal de Assistência Social, 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 Registro de Preço Originário de Pregão Presencial, as 
empresas: D & A SOUZA COMERCIO LTDA-ME - CNPJ: 

10.845.199/0001-02 nos lotes nº 03-04-05-06-10-11-12-14-15-18-21-
22-23-25-26-28 e 29, totalizando no valor de R$ 1.755.937,05 (Um 
milhão setecentos e cinquenta e cinco mil novecentos e trinta e sete reais e 

cinco centavos), WESLEY G. COSTA - ME – CNPJ: 26.727.509/0001-24 
no lote nº 16, totalizando no valor de R$ 14.400,00 (Quatorze Mil E 

Quatrocentos Reais), R. DE OLIVEIRA CORREIA COMERCIO – ME CNPJ: 
13.952.256/0001-40 nos lotes nº 2 e 31, totalizando no valor de R$ 
198.999,46 (Cento e noventa e oito mil novecentos e noventa e nove reais 

e quarenta e seis centavos)  I. OLIVEIRA GUEDES COMÉRCIO - ME 
CNPJ: 14.193.032/0001-65 nos lotes nº 01-07-08-09-13-17-19-20-24-27 

e 30, totalizando no valor de R$ 876.932,67 (Oitocentos e setenta e seis 
mil novecentos e trinta e dois reais e sessenta centavos), do certame 
modalidade Registro de Preço Originário de Pregão Presencial nº 9/2018-

00007, em atendimento ao parágrafo único Art. 61 da Lei de Licitação. 
   
 

 
Placas - PA, em 05 de Fevereiro de 2018. 

 
MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 

Pregoeiro 


		2018-02-05T16:21:12-0300
	MARCELO FERREIRA DOS SANTOS:01025857259




