
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 

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

CNPJ 34.670.976/0001-93 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 
A Administração da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, através de sua 

pregoeira Francielle Keiber da Silva, no uso de suas atribuições legais, considerando que 
a proposta apresentada atende ao interesse da administração, conforme julgamento. 

Resolve adjudicar, em favor das empresas: DEIVID RODRIGUES LUSTOSA perfez um 

valor global previsto estimado de R$ 36.650,00 (Trinta e seis mil seiscentos e 

cinquenta reais) com os Itens n° 01 e 02; EDCARLOS FEITOSA DE SOUSA, inscrita 

no CNPJ n° 28.644.309/0001-33, perfez um valor global previsto estimado de R$ 

21.086,00 (Vinte e um mil e oitenta e seis reais) com os itens 07,10,12 e 17  e 

ROBSON SOUZA BRAGA - ME, inscrita no CNPJ nº 13.711.263/0001-50 perfez um 

valor global previsto estimado de R$ 129.259,00 (Cento e vinte e nove mil 

duzentos e cinquenta e nove reais) com o Itens 03,04,06,08,09,11,13,14,15 e 16.   

Somando todos os itens Licitados perfez o valor global de R$ 186.995,00 (Cento 

e oitenta e seis mil novecentos e noventa e cinco reais). Este procedimento é 
decorrente do Processo Licitatório n° 023/2018 modalidade Pregão Presencial nº 
021/2018, cujo objeto consiste na Contratação de empresas para Aquisição de Gêneros 
Alimentícios, tais como Pães e Rosca, Carne Bovina, Carne Suína, File de Peixe, em 
atendimentos as Secretarias Municipais desta Prefeitura e a Residência Oficial da 
Prefeita Municipal. 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. 
 

 

Cumaru do Norte – PA, 05 de abriu de 2018. 

 

Francielle Keiber da Silva 
Pregoeira 

Dec. 001/2018 
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