
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 
Railane Barbosa Almeida, no uso de suas atribuições legais, considerando que a proposta 
apresentada atende ao interesse da administração, conforme julgamento. Resolve 
adjudicar, em favor da empresa: ETE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME, de 
acordo com a somatória dos itens licitados de nº 01, 05,07,11,12,13,15 e 21 perfez o valor 

Global previsto estimado de R$ 1.381.780,00 (Um milhão trezentos e oitenta e um mil 
setecentos e oitenta reais); CONSTRUTORA 3K LTDA-ME, de acordo com a somatória 
dos itens licitados de nº 02,03,04,06,08,09,10,14 e 22 o valor Global previsto estimado de 
R$ 687.829,00 (Seiscentos e oitenta e sete mil oitocentos e vinte e nove reais);  LVL 

LOCATION AND URBAN SERVICES LTDA – ME, de acordo com a somatória dos 
itens licitados de nº 16,17,18,19 e 20, perfez o valor Global previsto estimado de R$ 
2.041.700,00 (Dois milhões quarenta e um mil setecentos reais).  Totalizando o valor 
global previsto e estimado de R$ 4.111.309,00 (Quatro milhões cento e onze mil trezentos 

e nove reais). Este procedimento é decorrente do Processo Licitatório n° 041/2019 

modalidade Pregão Presencial nº 027/2019, cujo objeto consiste na Contratação de 
empresa especializada para Locação de veículos leves e pesados e prestação de serviços 
de horas máquinas pesadas para serem utilizados nas secretarias municipais da Prefeitura 
de Cumaru do Norte - PA. A referidas empresas foram vencedoras do presente certame, 
adjudicando-se a ela 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, 04 de junho de 2019. 

 

 

 

Railane Barbosa Almeida 
Decreto 0297/2018 

Pregoeira 
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