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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2019 

 

 

Adjudico o objeto da Licitação Pregão Presencial nº 022/2019, para contratação de empresas 

para aquisição de equipamentos de ginástica para implantação de academia ao ar livre neste 

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

critério de Menor Preço por Item para julgamento das propostas, habilitada e vencedora do 

certame, quais sejam as empresas GRANDE GIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, 

inscrita no CNPJ nº 16.127.755/0001-91, que, outrossim, reduziu sua proposta de preço 

apresentada nos itens 01, 06, 12, 14 e 16 com valores de R$ 21.814,96 (vinte e um mil, 

oitocentos e catorze reais e noventa e seis centavos), R$ 8.000,00 (oito mil reais), R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), R$ 18.720,00 (dezoito mil, setecentos e vinte reais) e R$ 

13.540,00 (treze mil, quinhentos e quarenta reais), respectivamente, totalizando o valor de R$ 

R$ 77.074,96 (setenta e sete mil, setenta e quatro reais e noventa e seis centavos) para os itens 

vencidos; e SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., inscrita no 

CNPJ nº 26.576.226/0001-29, que, outrossim, reduziu sua proposta de preço apresentada nos 

itens 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15 e 17 com valores de R$ 20.555,00 (vinte mil, 

quinhentos e cinquenta e cinco reais), R$ 15.595,00 (quinze mil, quinhentos e noventa e cinco 

reais), R$ 15.538,00 (quinze mil, quinhentos e trinta e oito reais), R$ 12.550,00 (doze mil, 

quinhentos e cinquenta reais), R$ 2.525,00 (dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais), R$ 

8.180,00 (oito mil, cento e oitenta reais), R$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais), R$ 

1.930,00 (um mil, novecentos e trinta reais), R$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais), R$ 

15.200,00 (quinze mil e duzentos reais), R$ 3.550,00 (três mil, quinhentos e cinquenta reais) e 

R$ 4.420,00 (quatro mil, quatrocentos e vinte reais), respectivamente, totalizando o valor de 

R$ 111.478,00 (cento e onze mil, quatrocentos e setenta e oito reais) para os itens vencidos, 

perfazendo o valor total de R$ 188.552,96 (cento e oitenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e 

dois reais e noventa e seis centavos) para contratação do objeto do Pegão em epígrafe.  
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