
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE MOSTARDAS - SETOR DE COMPRAS - (RS)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE MOSTARDAS / Nº Processo: 529/2022)

 

     às 14:04:33 horas do dia 11/07/2022 no endereço RUA BENTO GONCALVES, 1020,

bairro CENTRO, da cidade de MOSTARDAS - RS, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

JOSEANE DE SOUZA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 529/2022 -

2022/31/2022 que tem por objeto Aquisição de baterias.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - baterias

Lote (2) - baterias

Lote (3) - baterias

Lote (4) - baterias

Lote (5) - baterias

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2022 15:36:09:822 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 12.000,00

08/07/2022 09:17:20:800 SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA  R$ 9.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2022 15:36:09:822 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 9.000,00

08/07/2022 09:17:20:800 SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA  R$ 4.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2022 09:17:20:800 SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA  R$ 4.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2022 15:36:09:822 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 3.000,00

08/07/2022 09:17:20:800 SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2022 15:36:09:822 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 20.000,00

08/07/2022 09:17:20:800 SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA  R$ 10.200,00
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Lote (6) - baterias

Lote (7) - baterias

Lote (8) - baterias

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

 

Lote (1) - baterias

Lote (2) - baterias

Lote (3) - baterias

Lote (4) - baterias

Lote (5) - baterias

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2022 15:36:58:679 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.000,00

08/07/2022 09:19:13:067 SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA  R$ 8.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2022 15:36:58:679 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 18.000,00

08/07/2022 09:19:13:067 SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA  R$ 12.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2022 15:36:58:679 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 5.000,00

08/07/2022 09:19:13:067 SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA  R$ 4.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/07/2022 14:12:45:138 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 8.999,99

08/07/2022 09:17:20:800 SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA  R$ 9.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/07/2022 14:12:45:150 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 4.799,99

08/07/2022 09:17:20:800 SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA  R$ 4.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/07/2022 09:17:20:800 SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA  R$ 4.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/07/2022 14:12:47:593 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 1.499,99

08/07/2022 09:17:20:800 SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (6) - baterias

Lote (7) - baterias

Lote (8) - baterias

 

    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 11/07/2022, às 14:16:53 horas, no lote (1) - baterias -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 11/07/2022, às 16:44:17 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/07/2022, às 16:44:17 horas, no lote (1) - baterias -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa

apresentou menor valor. No dia 12/07/2022, às 13:50:49 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/07/2022, às 13:50:49 horas, no lote (1) - baterias -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: . No dia 12/07/2022, às

13:51:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

11/07/2022 14:25:09:305 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 10.199,99

08/07/2022 09:17:20:800 SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA  R$ 10.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/07/2022 14:25:19:410 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 8.799,99

08/07/2022 09:19:13:067 SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA  R$ 8.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/07/2022 14:25:19:403 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 11.999,99

08/07/2022 09:19:13:067 SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA  R$ 12.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/07/2022 14:25:19:429 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 4.799,99

08/07/2022 09:19:13:067 SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA  R$ 4.800,00
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    No dia 12/07/2022, às 13:51:22 horas, no lote (1) - baterias -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa

apresentou menor valor. No dia 12/07/2022, às 13:53:44 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/07/2022, às 13:53:44 horas, no lote (1) - baterias -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou o

menor valor e a documentação de acordo com o exigido em edital. Não houve intenção de

recursos.

 

    No dia 12/07/2022, às 13:53:44 horas, no lote (1) - baterias -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LUKAUTO - COMERCIO DE

PNEUMATICOS E PECAS LTDA com o valor R$ 5.983,92.

 

    No dia 11/07/2022, às 14:17:15 horas, no lote (2) - baterias -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 11/07/2022, às 16:44:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/07/2022, às 16:44:34 horas, no lote (2) - baterias -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa

apresentou menor valor. No dia 12/07/2022, às 13:53:50 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/07/2022, às 13:53:50 horas, no lote (2) - baterias -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou o

menor valor e a documentação de acordo com o exigido em edital. Não houve intenção de

recursos.

 

    No dia 12/07/2022, às 13:53:50 horas, no lote (2) - baterias -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LUKAUTO - COMERCIO DE

PNEUMATICOS E PECAS LTDA com o valor R$ 3.447,78.

 

    No dia 11/07/2022, às 14:15:25 horas, no lote (3) - baterias -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 11/07/2022, às 16:50:52 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/07/2022, às 16:50:52 horas, no lote (3) - baterias -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa
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apresentou o menor valor e documentação de acordo com o exigido em edital. No dia

12/07/2022, às 13:53:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/07/2022, às 13:53:55 horas, no lote (3) - baterias -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou o

menor valor e a documentação de acordo com o exigido em edital. Não houve intenção de

recursos.

 

    No dia 12/07/2022, às 13:53:55 horas, no lote (3) - baterias -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SO BATERIAS - COMERCIO DE

BATERIAS LTDA com o valor R$ 3.149,51.

 

    No dia 11/07/2022, às 14:17:20 horas, no lote (4) - baterias -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 11/07/2022, às 16:44:56 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/07/2022, às 16:44:56 horas, no lote (4) - baterias -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa

apresentou menor valor. No dia 12/07/2022, às 13:54:01 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/07/2022, às 13:54:01 horas, no lote (4) - baterias -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou o

menor valor e a documentação de acordo com o exigido em edital. Não houve intenção de

recursos.

 

    No dia 12/07/2022, às 13:54:01 horas, no lote (4) - baterias -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LUKAUTO - COMERCIO DE

PNEUMATICOS E PECAS LTDA com o valor R$ 1.152,39.

 

    No dia 11/07/2022, às 14:29:19 horas, no lote (5) - baterias -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 11/07/2022, às 16:45:12 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/07/2022, às 16:45:12 horas, no lote (5) - baterias -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa

apresentou menor valor. No dia 12/07/2022, às 13:54:07 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 12/07/2022, às 13:54:07 horas, no lote (5) - baterias -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou o

menor valor e a documentação de acordo com o exigido em edital. Não houve intenção de

recursos.

 

    No dia 12/07/2022, às 13:54:07 horas, no lote (5) - baterias -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LUKAUTO - COMERCIO DE

PNEUMATICOS E PECAS LTDA com o valor R$ 7.760,30.

 

    No dia 11/07/2022, às 14:29:23 horas, no lote (6) - baterias -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 11/07/2022, às 16:45:29 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/07/2022, às 16:45:29 horas, no lote (6) - baterias -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa

apresentou menor valor. No dia 12/07/2022, às 13:54:13 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/07/2022, às 13:54:13 horas, no lote (6) - baterias -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou o

menor valor e a documentação de acordo com o exigido em edital. Não houve intenção de

recursos.

 

    No dia 12/07/2022, às 13:54:13 horas, no lote (6) - baterias -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LUKAUTO - COMERCIO DE

PNEUMATICOS E PECAS LTDA com o valor R$ 4.008,15.

 

    No dia 11/07/2022, às 14:29:27 horas, no lote (7) - baterias -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 11/07/2022, às 15:36:32 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/07/2022, às 15:36:32 horas, no lote (7) - baterias -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSEANE

DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E

PECAS LTDA. No dia 11/07/2022, às 16:51:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/07/2022, às 16:51:17 horas, no lote (7) - baterias -  a situação do lote foi
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alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa

apresentou o menor valor e documentação de acordo com o exigido em edital. No dia

12/07/2022, às 13:54:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/07/2022, às 13:54:19 horas, no lote (7) - baterias -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou o

menor valor e a documentação de acordo com o exigido em edital. Não houve intenção de

recursos.

 

    No dia 12/07/2022, às 13:54:19 horas, no lote (7) - baterias -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SO BATERIAS - COMERCIO DE

BATERIAS LTDA com o valor R$ 5.785,50.

 

    No dia 11/07/2022, às 14:29:32 horas, no lote (8) - baterias -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 11/07/2022, às 16:45:46 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/07/2022, às 16:45:46 horas, no lote (8) - baterias -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa

apresentou menor valor. No dia 12/07/2022, às 13:54:25 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/07/2022, às 13:54:25 horas, no lote (8) - baterias -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa apresentou o

menor valor e a documentação de acordo com o exigido em edital. Não houve intenção de

recursos.

 

    No dia 12/07/2022, às 13:54:25 horas, no lote (8) - baterias -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LUKAUTO - COMERCIO DE

PNEUMATICOS E PECAS LTDA com o valor R$ 2.114,35.

 

    No dia 11/07/2022, às 15:36:32 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSEANE DE SOUZA -

desclassificou o fornecedor - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA,

no lote (7) - baterias. O motivo da desclassificação foi: Valor negociado ficou acima do

orçado para este processo.

 

        No dia 12/07/2022, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 
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    As empresas SÓ BATERIAS - COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA e LUKAUTO -

COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA sagraram-se vencedoras do certame por

apresentarem os menores valores em seus referidos lotes, as mesmas apresentaram a

documentação de acordo com o exigido em edital. Não houve intenção de recurso.

 

    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.

 

JOSEANE DE SOUZA

Pregoeiro da disputa

 

LAIS SOUZA TEIXEIRA

Autoridade Competente

 

GILBERTO DA SILVA ARAUJO

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
13.545.473/0001-16 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA

36.469.275/0001-16 SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA
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