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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

RESULTADO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 075/2022. 

 
 
O MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS, através do Pregoeiro e sua equipe de apoio, torna 
público o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial nº. 075/2022, Processo 
Administrativo nº. 158/2022, que teve por objeto receber proposta para contratação de 
empresa para locação de estrutura para eventos a serem realizados no 2° semestre de 
2022 no município de Jateí/MS, em conformidade com o Edital e Termo de Referência, 
do tipo menor preço por item, ficando ADJUDICADO em favor da empresa: MARCO 
ANTONIO VIEIRA – ME, CNPJ sob o n° 00.818.993/0001-03, situada na Rua 
Presidente Dutra, 1883, Centro, CEP: 79.700-000, Fátima do Sul/MS, os itens: 19871, 
no valor de R$ 5.820,56 (Cinco mil oitocentos e vinte reais e cinquenta e seis 
centavos); 19864, no valor de R$ 17.264,36 (Dezessete mil duzentos e sessenta e 
quatro reais e trinta e seis centavos); 19872, no valor de R$ 18.744,16 (Dezoito mil 
setecentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos); 19869, no valor de R$ 
1.529,13 (Um mil quinhentos e vinte e nove reais e treze centavos); 19873, no valor de 
R$ 1.973,07 (Um mil novecentos e setenta e três reais e sete centavos); 19874, no 
valor de R$ 582,06 (Quinhentos e oitenta e dois reais e seis centavos); 19870, no valor 
de R$ 2.949,74 (Dois mil novecentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro 
centavos); 19867, no valor de R$ 986,54 (Novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta 
e quatro centavos); 19878, no valor de R$ 4.044,79 (Quatro mil e quarenta e quatro 
reais e setenta e nove centavos); 19868, no valor de R$ 582,06 (Quinhentos e oitenta e 
dois reais e seis centavos); 19862, no valor de R$ 2.466,34 (Dois mil quatrocentos e 
sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos); 19866, no valor de R$ 443,94 
(Quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos); 19875, no valor de 
R$ 424,21 (Quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos); 19877, no valor 
de R$ 3.156,91 (Três mil cento e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos); 
19876, no valor de R$ 483,40 (Quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta 
centavos); 19865, no valor de R$ 1.479,80 (Um mil quatrocentos e setenta e nove reais 
e oitenta centavos); 19863, no valor de R$ 1.923,74 (Um mil novecentos e vinte e três 
reais e setenta e quatro centavos) e 19879, no valor de R$ 493,25 (Quatrocentos e 
noventa e três reais e vinte e cinco centavos) perfazendo o valor total de R$ 
285.000,00 (Duzentos e oitenta e cinco mil reais).  
 
 

Jateí/MS, 19 de Outubro de 2022. 
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