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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 9/2017-00030 REGISTRO DE PREÇOS, que tem como 
objeto Aquisição de uniformes, rouparia em geral, material de cama, 

mesa, banho, tecido e outros materiais de consumo para atender a 
Secretaria Municipal de infraestrutura, Fundo Municipal de Saúde 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 Pregão Presencial REGISTRO DE PREÇOS, as empresas: 

RAQUEL GROEFF MORERIA - MEI 01245408216 - CNPJ: 
22.329.024/0001-21 no lote nº 04, totalizando no valor de R$ 64.350,00 
(sessenta e quatro mil trezentos e cinqüenta reais), a empresa SIMONE S 

DE ARAUJO EIRELI - ME CNPJ: 15.185.286-0001-02, nos lotes nº 01, 
02, 03 e 05 totalizando no valor de R$ 693.700,00 (seiscentos e noventa e 

três mil e setecentos reais) e a empresa NEGÃO AUTO CENTER 
COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 24.333.899/0001-
22 nos lotes nº 08, 09, 10,11 e 12 totalizando no valor de R$ 409.714,00 

(quatrocentos e nove mil e setecentos e quatorze reais) do certame 
modalidade Pregão Presencial nº 9/2017-00030 REGISTRO DE PREÇOS, em 

atendimento ao parágrafo único Art. 61 da Lei de Licitação. 
   
 

Placas - PA, em 18 de Agosto de 2017. 
 
 

 
MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 

Pregoeiro 
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