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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 

           
O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE, ESTADO DO 

PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e de acordo com o resultado apresentado na 
ata em conformidade com o Termo de Referência do Edital da licitação, na modalidade de 
Pregão Presencial para Sistema de Registro de Preços de nº 00006/2021-PMON expedida 
aos 09 dias do mês de Março de 2021, em favor das empresas e considerando o disposto no 
art. 4º, inciso XX, da Lei nº 10.520/2002, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Adjudicar a licitação, na modalidade de Pregão Presencial para Sistema 
de Registro de Preços de nº 00006/2021-PMON, expedida aos 09 dias do mês de Março de 
2021, por estar de acordo com a legislação em vigor, aos proponentes:   
 
PROPONENTE I: VIAN COMERCIO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 83.324.632/0001-
38, sediada na Avenida das Nações, 1651 - Centro – Ourilândia do Norte – CEP nº 68.390-
000 - PA, neste ato representado pela Senhora ROSMARI TEREZINHA VIAN, brasileira, 
divorciada, residente e domiciliada na Avenida Goiás, s/nº – Centro – Ourilândia do Norte - 
PA, devidamente inscrita no CPF sob o nº 152.705.562-00 e RG 1007816828 SSP/GO, tendo 
para contato nº (94) 3434-1141 e o e-mail: roselypapelaria@hotmail.com, vencedora dos 
Lotes 03, 05, 08, 09, e 13 com o valor total de R$ 780.399,25 (Setecentos e oitenta mil, 
trezentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos). 

 
PROPONENTE II: GOMES E LOPES COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

12.304.022/0001-24, sediada na Av. das Nações, s/nº - Centro – Ourilândia do Norte - PA, 

neste ato representado pela Senhora ZILDA LOPES GOMES, brasileira, residente e 

domiciliado na Av das Nações, s/nº - Centro – Ourilândia do Norte – PA, devidamente 

inscrito no CPF sob o nº 320.477.201-25 e RG 2041583 SSP/GO, tendo para contato nº (94) 

99282-4742 e o e-mail: zildapapelaria@gmail.com, vencedora dos Lotes 01, 06, 11 e 12 com 

o valor total de R$ 322.644,36  (Trezentos e vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e 

quatro reais e trinta e seis centavos). 

PROPONENTE III: PRÁTIKA PAPELARIA COMÉRCIO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
10.450.735/0001-70, sediada na Av Pará, 1315 – Centro - Tucuma - PA, neste ato 
representado pela Senhora KÁSSIA DE CASTRO, brasileira, residente e domiciliado na Rua 
da Pimenta, nº 50 – Centro - Tucuma - PA, devidamente inscrita no CPF sob o nº 
515.502.101-49 e RG 2.082.914 SSP/GO, tendo para contato nº (94) 3433-1301, vencedora 
dos Lotes 02, 04, 07, 10 e 14 com o valor total de R$ 326.267,76 (Trezentos e vinte e seis 
mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos). 

 
Art. 2º - Encaminhar este resultado para a homologação da autoridade 

competente. 
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REGISTRE-SE, 

PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.  

 
 

Sala de licitações da Prefeitura Municipal de Ourilândia do norte, estado do 
Pará, aos 12 dias do mês de março de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

Carlito Lopes Sousa Pereira 
Pregoeiro 
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