
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

GABINTE DA PREFEITA 

Avenida dos Estados, N.º 73 – Cumaru do Norte – Pará, CEP: 68.398-000 

CNPJ 34.670.976/0001-93 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

Ciente do resultado e dos procedimentos adotados pela a Pregoeira 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 PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 016/2020 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020, desta Prefeitura 

Municipal, para que ADJUDICAÇÃO nele referida produza também seus jurídicos e efeitos legais, 

classificando como vencedoras da presente licitação as empresas: MARTINS & QUEIROZ LTDA- 

EPP de acordo com a somatória dos itens licitados em anexo, totalizou o valor Global previsto 

estimado de R$ 712.151,36 (setecentos e doze mil cento e cinquenta e um reais e trinta e seis 

centavos), A.N. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME de acordo com a somatória dos 

itens licitados totalizando o valor Global previsto estimado de R$ 474.023,58 (quatrocentos e 

setenta e quatro mil vinte e três reais e cinquenta e oito centavos). AUTO HIDRAULICA BRAGA 

LTDA-EPP de acordo com a somatória dos itens licitados em anexo, totalizando o valor Global 

previsto estimado de R$ 135.444,20  (cento e trinta e cinco mil quatrocentos e quarenta e quatro 

reais e vinte centavos) e DJ COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ de acordo com a somatória dos 

itens licitados em anexo, totalizando o valor Global previsto estimado de R$ 157.573,93 (cento e 

cinquenta e sete mil quinhentos e setenta e três reais e noventa e três centavos), totalizando um 

valor global do certame previsto e estimado de R$ 1.479.193,07 (um milhão quatrocentos e 

setenta e nove mil cento e noventa e três reais e sete centavos). As referidas empresas foram 

vencedoras do presente certame, 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. 

 

 

Conforme apuração das propostas e Ata de julgamento. 

 

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.   

 

   Cumaru do Norte - PA, 24 de abril de 2020. 

 

 

CLEUSA TEMPONI 

Prefeita de Cumaru do Norte 
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