
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 025/2019 

PROCESSO ADM Nº. 2351/2019 

 

 

O Prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, Sr. ABDULJABAR GALVIN 

MOHAMMAD, no uso de suas atribuições e nos termos do Inciso XXII do Artigo 4º da Lei 

Federal n.º 10.520, de 17/07/2002. c/c o Inciso VI do Artigo 43 da Lei Federal n.º 8666/93, 

HOMOLOGA o procedimento Licitatório - modalidade PREGÃO N.º 025/2019, que tem 

por objeto o “Registro de preços para eventuais aquisições de Produtos Alimentícios e 

Materiais de Higiene e Limpeza para atendimento às Secretarias e demais 

Departamentos da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT”, onde foram vencedoras as 

empresas COMERCIAL LUAR EIRELI – EPP ao valor global de R$ 422.843,80 

(quatrocentos e vinte e dois mil e oitocentos e quarenta e três reais e oitenta centavos); 

ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME ao valor global de R$54.462,10 

(cinquenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e 10 centavos); E. MANTOANI 

COMÉRCIO DE FRIOS LTDA – EPP ao valor global de R$200.149,00 (duzentos mil e 

cento e quarenta e nove reais); J. SODRÉ DOS SANTOS SILVA MÁXIMO – ME ao valor 

global de R$645.130,80 (seiscentos e quarenta e cinco mil e cento e trinta reais e oitenta 

centavos); MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI ao 

valor global de R$ 150.591,50 (cento e cinquenta mil e quinhentos e noventa e um reais e 

cinquenta centavos); L BARRETO KATAYAMA EIRELI – ME ao valor global de R$ 

57.963,30 (cinquenta e sete mil e novecentos e sessenta e três reais e trinta centavos); 

ANGUS ALIMENTOS EIRELI-ME ao valor global de R$ 377.849,00 (trezentos e setenta e 

sete mil e oitocentos e quarenta e nove reais) e WALERIA DOS S. CORDEIRO EIRELI – 

ME ao valor global de R$ 117.883,20 (cento e dezessete mil e oitocentos e oitenta e três reais 

e vinte centavos) conforme Relatório Geral de Sessões. 

 

Jaciara-MT, 28 de junho de 2019.  

 

 

 

 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal 


