
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH 

 

Av. Paraná, nº 27, Centro, CEP: 68.388-000, BANNACH – PA, 
CNPJ (MF): 01.595.320/0001-02 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 

 

 

A Administração da Prefeitura Municipal de Bannach - PA, através de seu pregoeiro 
Vilamon Pereira Ramos, no uso de suas atribuições legais, considerando que a proposta 
apresentada atende aos interesses da administração, conforme julgamento resolve adjudicar, em 
favor da empresa: MARTINS E QUEIROZ LTDA EPP, vencedora com o valor total previsto estimado 
de 1.855.513,98 (Um milhão oitocentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e treze reais e 
noventa e oito centavos), BANDEIRA E ALMEIDA LTDA EPP vencedora com o valor total previsto 
estimado de R$ 667.678,01 (Seiscentos e sessenta e sete mil e seiscentos e setenta e oito reais e 
um centavo),  MOREIRA COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP vencedora com o valor total previsto 
estimado R$ 582.983,28 (quinhentos e oitenta e dois mil e novecentos e oitenta três reais e vinte 
e oito centavos) e a W R P AUTO PEÇAS EIRELLI - EPP vencedora com o valor total previsto 
estimado de R$ 552.287,22 (Quinhentos e cinquenta e dois mil e duzentos e oitenta e sete reais e 
vinte e dois centavos). Este procedimento é decorrente do Processo Licitatório nº 025/2017 na 
modalidade Pregão Presencial de nº. 016/2017, cujo objeto consiste na contratação de empresa 
Aquisição de peças de Reposição em geral, para serem usadas nos veículos e máquinas pesada para 
atender as diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Bannach. A referida empresa foi 
vencedora do presente certame, classificando-se, 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. 

 

 

Bannach - PA. 22 de maio de 2017. 

 

 

 
Vilamon P. Ramos 

Pregoeiro 
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