
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO COSTA PI - PREFEITURA

MUNICIPAL DE JOAO COSTA PI - (PI)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO COSTA PI / Nº Processo:

048)

 

     às 14:15:57 horas do dia 09/08/2022 no endereço RUA JOSE PAULINO DE OLIVEIRA

                SN, bairro CENTRO, da cidade de JOAO COSTA - PI, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). ERICARLOS TELES PEREIRA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº

Processo: 048 - 2022/013 que tem por objeto Registro de Preços para futura contratação de

empresa para o fornecimento de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores, para manutenção da

frota de

Veículos e Máquinas do município de João Costa  PI, conforme Termo de Referência, anexo

I do edital.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Registro de Preços para futura contratação de empresa para o fornecimento de

Pneus, Câmaras de Ar e Protetores, para manutenção da frota de

Veículos e Máquinas do município de João Costa � PI, conforme Termo de Referência, anexo

I do edital.

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Registro de Preços para futura contratação de empresa para o fornecimento de

Pneus, Câmaras de Ar e Protetores, para manutenção da frota de

Veículos e Máquinas do município de João Costa � PI, conforme Termo de Referência, anexo

I do edital.

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/08/2022 12:56:10:606 J. L. SOARES DA SILVA EIRELI - EPP  R$ 617.628,60

08/08/2022 16:50:55:701 ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS
LTDA  R$ 617.562,00

08/08/2022 18:13:59:602 F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI  R$ 617.628,60

Data-Hora Fornecedor Lance

09/08/2022 16:19:43:069 ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS
LTDA  R$ 552.000,00

09/08/2022 16:18:10:947 J. L. SOARES DA SILVA EIRELI - EPP  R$ 555.865,74

09/08/2022 14:44:36:382 F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI  R$ 613.345,00
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    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 09/08/2022, às 16:28:29 horas, no lote (1) - Registro de Preços para futura

contratação de empresa para o fornecimento de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores, para

manutenção da frota de

Veículos e Máquinas do município de João Costa � PI, conforme Termo de Referência, anexo

I do edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 10/08/2022,

às 09:46:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/08/2022, às 09:46:11 horas, no lote (1) - Registro de Preços para futura

contratação de empresa para o fornecimento de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores, para

manutenção da frota de

Veículos e Máquinas do município de João Costa � PI, conforme Termo de Referência, anexo

I do edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ERICARLOS TELES PEREIRA - desclassificou o fornecedor:

ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. No dia 10/08/2022, às

14:05:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/08/2022, às 14:05:39 horas, no lote (1) - Registro de Preços para futura

contratação de empresa para o fornecimento de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores, para

manutenção da frota de

Veículos e Máquinas do município de João Costa � PI, conforme Termo de Referência, anexo

I do edital. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Constatado o atendimento às exigências de habilitação do Edital, DECLARO

a empresa J. L. SOARES DA SILVA EIRELI - EPP, como VENCEDORA do referido lote, nos

termos do Item 9.20 do edital. No dia 10/08/2022, às 14:45:23 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/08/2022, às 14:45:22 horas, no lote (1) - Registro de Preços para futura

contratação de empresa para o fornecimento de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores, para

manutenção da frota de

Veículos e Máquinas do município de João Costa � PI, conforme Termo de Referência, anexo

I do edital. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Constatada a regularidade da documentação e proposta da empresa declarada
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vencedora, ADJUDICO o presente Lote à empresa

J. L. SOARES DA SILVA EIRELI - EPP.

 

    No dia 10/08/2022, às 14:45:22 horas, no lote (1) - Registro de Preços para futura

contratação de empresa para o fornecimento de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores, para

manutenção da frota de

Veículos e Máquinas do município de João Costa � PI, conforme Termo de Referência, anexo

I do edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa J. L. SOARES DA SILVA EIRELI - EPP com o valor R$ 555.865,74.

 

    No dia 10/08/2022, às 09:46:10 horas, o Pregoeiro da licitação - ERICARLOS TELES

PEREIRA - desclassificou o fornecedor - ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS

AUTOMOTIVOS LTDA, no lote (1) - Registro de Preços para futura contratação de empresa

para o fornecimento de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores, para manutenção da frota de

Veículos e Máquinas do município de João Costa � PI, conforme Termo de Referência, anexo

I do edital. O motivo da desclassificação foi: Proposta DESCLASSIFICADA por não atender

ao que disciplina o item 7.8 do edital.

 

    No dia 10/08/2022, às 16:20:17 horas, a autoridade competente da licitação - JOSE

NETO DE OLIVEIRA - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

ERICARLOS TELES PEREIRA

Pregoeiro da disputa

 

JOSE NETO DE OLIVEIRA

Autoridade Competente

 

JOCIEL GOMES DE OLIVEIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
13.445.031/0001-06 F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI

21.600.719/0001-33 J. L. SOARES DA SILVA EIRELI - EPP

35.746.723/0001-19 ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
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