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                                           TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2021  
 
Nos termos do Art. 43, inciso VI da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, o Prefeito Municipal, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, abaixo assinado, acolhendo a manifestação do 
Pregoeiro Oficial e da Assessoria Jurídica, levando em consideração a abertura e julgamento do 
presente Processo Licitatório, tendo cumprido todos os requisitos e princípios estabelecidos em Lei, 
ADJUDICA e HOMOLOGA o objeto da Licitação supracitada, cuja modalidade é REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO GENUÍNAS E/OU 
ORIGINAIS DE 1ª (PRIMEIRA) LINHA DA PARTE MECANICA E ELETRICA  PARA  MANUTENÇÃO  
DE  VEÍCULOS  DA FROTA MUNICIPAL, conforme anexo X do termo de referência, e tem como 
vencedor as licitantes abaixo mencionadas: 
 
REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ de n.º 08.355.658/0001-
28, Lotes 5 e 7 com o percentual de desconto de 10,10% (dez virgula dez por cento) e valor total de 
R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais). 
 
NORTÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME inscrita no CNPJ de n.º 
15.271.538/0001-08, Lote 10 com o percentual de desconto de 76 % (setenta e seis por cento), Lote 
12 com o percentual de desconto de 10 % (dez por cento) e Lote 11 com o percentual de desconto de 
10,10 % (dez virgula dez por cento) e valor total de R$ 304.300,00 (trezentos e quatro mil e 
trezentos reais). 
 
TNOVE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI inscrita no CNPJ de n.º 30.369.251/0001-09, Lote 3 com o 
percentual de desconto de 78 % (setenta e oito por cento), Lote 6 com o percentual de desconto de 73 
% (setenta e três por cento) e Lote 8 com o percentual de desconto de 66 % (sessenta e seis por 
cento) e valor total de R$ 304.300,00 (trezentos e quatro mil e trezentos reais). 
 
IDEAL COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI inscrita no CNPJ de n.º 30.865.963/0001-19, Lote 2 
com o percentual de desconto de 10 % (dez por cento), Lote 4 e Lote 9 com o percentual de desconto 
de 10,10 % (dez virgula dez por cento) e valor total de R$ 304.300,00 (trezentos e quatro mil e 
trezentos reais). 
 
SO PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA inscrita no CNPJ de n.º 24.717.067/0001-00, Lote 1 com 
o percentual de desconto de 65,10 % (sessenta e cinco virgula dez por cento) e valor total de R$ 
64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais). 
 
VALOR TOTAL HOMOLOGADO R$ 1.046.300,00 (um milhão e quarenta e seis mil e trezentos 
reais). 
 
Ciência aos interessados, observando as prescrições legais. 
   

Guiratinga/MT, 14 de julho de 2021.                          
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