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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2019 

 

 

Adjudico o objeto da Licitação Pregão Presencial nº 007/2019, para contratação de empresas para 

fornecimento parcelado de ferramentas, equipamentos e materiais de contratação de empresas para 

fornecimento, parcelado, de gêneros alimentícios diversos que serão destinados à manutenção das 

secretarias deste Município, conforme descritos no Anexo I – Termo de Referência deste Edital, 

utilizando o critério de Menor Preço por Lote para julgamento das propostas, habilitadas e vencedoras 

do certame, quais sejam as empresas NOGUEIRA & NOGUEIRA CARMELITO 

REPRESENTAÇÕES LTDA.-ME, inscrita no CNPJ nº 27.246.439/0001-55, que, outrossim, reduziu 

sua proposta de preço apresentada no Lote I com valor de R$ 247.980,42 (duzentos e quarenta e sete 

mil, novecentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos) para os itens vencidos; LOJA NOTA 10 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.-ME, inscrita no CNPJ nº 01.278.222/0001-33, que, outrossim, 

reduziu sua proposta de preço apresentada nos lotes II, III e VII com valores de R$ 86.000,00 (oitenta 

e seis mil reais), R$ 131.950,00 (cento e trinta e um mil, novecentos e cinquenta reais) e R$ 6.300,00 

(seis mil e trezentos reais), respectivamente, totalizando o valor de R$ 224.250,00 (duzentos e vinte e 

quatro mil e duzentos e cinquenta reais) para os itens vencidos; AMAURI PEREIRA DE CASTRO-

ME, inscrita no CNPJ nº 02.131.826/0001-15, que, outrossim, reduziu sua proposta de preço 

apresentada nos lotes IV, V, VIII e IX com valores de R$ 121.475,00 (cento e vinte e um mil, 

quatrocentos e setenta e cinco reais), R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), R$ 37.675,00 (trinta e sete 

mil, seiscentos e setenta e cinco reais) e R$ 54.687,75 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e 

sete reais e setenta e cinco centavos), respectivamente, totalizando o valor de R$ 252.837,75 (duzentos 

e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos) para os itens 

vencidos; MIRANI BARBOSA DOS SANTOS-ME, inscrita no CNPJ nº 07.305.513/0001-50, que, 

outrossim, reduziu sua proposta de preço apresentada nos lotes VI e XII com valores de R$ 55.000,00 

(cinquenta e cinco mil reais) e R$ 144.200,00 (cento e quarenta e quatro mil e duzentos reais), 

respectivamente, totalizando o valor de R$ 199.200,00 (cento e noventa e nove mil e duzentos reais) 

para os itens vencidos; CLÁUDIO NEVES DA COSTA-ME, inscrita no CNPJ nº 26.898.727/0001-

21, que, outrossim, reduziu sua proposta de preço apresentada no Lote X com valor de R$ 147.000,00 

(cento e quarenta e sete mil reais) para os itens vencidos; MATHEUS COSTA DE ALMEIDA 

EIRELI, inscrita no CNPJ nº 21.487.309/0001-28, que, outrossim, reduziu sua proposta de preço 

apresentada nos lotes XI e XIV com valores de R$ 340.094,98 (trezentos e quarenta mil, noventa e 

quatro reais e noventa e oito centavos) e R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), respectivamente, 

totalizando o valor de R$ 384.094,98 (trezentos e oitenta e quatro mil, noventa e quatro reais e noventa 

e oito centavos) para os itens vencidos; e OSMAR PEREIRA SILVA-ME, inscrita no CNPJ nº 

05.781.097/0001-30 no Lote XIII com valor de R$ 369.500,00 (trezentos e sessenta e nove mil e 

quinhentos reais) para os itens vencidos, perfazendo o valor global de R$ 1.824.863,15 (um milhão, 

oitocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e quinze centavos) para contratação 

do objeto do Pregão em epígrafe. 
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