
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA - ADMINISTRAÇÃO - (PA)

 

    Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA / Nº Processo: 1246-

2020-020-01)

 

     às 10:08:09 horas do dia 08/07/2020 no endereço AVENIDA JK, bairro CENTRO, da

cidade de FLORESTA DO ARAGUAIA - PA, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

ADVALDO RODRIGUES DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 1246-

2020-020-01 - 2020/003/2020 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS E

ASSESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES,

ÔNIBUS E MAQUINA PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO

ARAGUAIA-PA E SUAS SECRETARIAS, EXERCÍCIO 2020.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Lote 01

Lote (2) - LOTE 02

Lote (3) - LOTE 03

Lote (4) - LOTE 04

Lote (5) - LOTE 05

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/07/2020 16:35:44:187 W P DA SILVA EIRELI  R$ 388.258,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/07/2020 16:35:44:187 W P DA SILVA EIRELI  R$ 524.991,70

08/07/2020 09:30:44:038 CARLINHOS AUTO PECAS LTDA  R$ 530.896,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2020 09:47:43:513 LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO EIRE  R$ 1.245.667,22

06/07/2020 16:35:44:187 W P DA SILVA EIRELI  R$ 519.471,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2020 09:52:15:477 CARLINHOS AUTO PECAS LTDA  R$ 392.527,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/07/2020 16:35:44:187 W P DA SILVA EIRELI  R$ 396.006,00
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Lote (6) - LOTE 06

Lote (7) - LOTE 07

Lote (8) - LOTE 08

Lote (9) - LOTE 09

Lote (10) - LOTE 10

Lote (11) - LOTE 11

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Lote 01

Lote (2) - LOTE 02

Lote (3) - LOTE 03

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2020 09:54:46:041 CARLINHOS AUTO PECAS LTDA  R$ 140.250,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/07/2020 16:51:35:910 OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME  R$ 220.430,00

08/07/2020 10:46:16:904 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS
LTDA  R$ 800.000,00

06/07/2020 16:37:41:859 W P DA SILVA EIRELI  R$ 347.945,00

08/07/2020 10:18:16:762 CARLINHOS AUTO PECAS LTDA  R$ 331.160,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/07/2020 16:37:41:859 W P DA SILVA EIRELI  R$ 288.184,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/07/2020 16:37:41:859 W P DA SILVA EIRELI  R$ 22.375,70

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2020 10:48:30:870 LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO EIRE  R$ 247.840,00

06/07/2020 16:37:41:859 W P DA SILVA EIRELI  R$ 326.880,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/07/2020 16:38:50:292 W P DA SILVA EIRELI  R$ 250.298,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/07/2020 10:57:23:492 W P DA SILVA EIRELI  R$ 208.026,59

Data-Hora Fornecedor Lance

08/07/2020 11:19:19:883 W P DA SILVA EIRELI  R$ 514.491,86
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Lote (4) - LOTE 04

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (5) - LOTE 05

Lote (6) - LOTE 06

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (7) - LOTE 07

Lote (8) - LOTE 08

Lote (9) - LOTE 09

Lote (10) - LOTE 10

Lote (11) - LOTE 11

 

    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:

 

Data-Hora Fornecedor Lance

08/07/2020 12:06:13:851 W P DA SILVA EIRELI  R$ 514.276,29

Data-Hora Fornecedor Lance

08/07/2020 12:30:54:824 W P DA SILVA EIRELI  R$ 388.085,88

Data-Hora Fornecedor Lance

08/07/2020 13:39:14:935 OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME  R$ 191.424,00

08/07/2020 13:37:38:896 W P DA SILVA EIRELI  R$ 191.950,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/07/2020 14:11:02:181 W P DA SILVA EIRELI  R$ 279.541,58

Data-Hora Fornecedor Lance

08/07/2020 14:23:55:463 W P DA SILVA EIRELI  R$ 22.151,94

Data-Hora Fornecedor Lance

08/07/2020 14:45:14:679 W P DA SILVA EIRELI  R$ 323.611,20

Data-Hora Fornecedor Lance

08/07/2020 15:19:20:122 W P DA SILVA EIRELI  R$ 248.795,02
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    No dia 08/07/2020, às 11:09:28 horas, no lote (1) - Lote 01 -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 09/07/2020, às 10:43:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/07/2020, às 10:43:36 horas, no lote (1) - Lote 01 -  a situação do lote foi

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

vencedora deste lote, por ofertar o menor valor na disputa dos lances deste pregão. No dia

30/07/2020, às 08:53:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/07/2020, às 08:53:20 horas, no lote (1) - Lote 01 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote adjudicado a empresa

vencedora, por esta com conformidade com os termo doo edital e da legislação em vigor.

 

    No dia 30/07/2020, às 08:53:20 horas, no lote (1) - Lote 01 -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa W P DA SILVA EIRELI com o valor R$

207.107,58.

 

    No dia 08/07/2020, às 11:55:59 horas, no lote (2) - LOTE 02 -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 09/07/2020, às 10:49:45 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/07/2020, às 10:49:45 horas, no lote (2) - LOTE 02 -  a situação do lote foi

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

vencedora deste lote, por ofertar o menor valor na disputa dos lances deste pregão. No dia

30/07/2020, às 08:53:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/07/2020, às 08:53:37 horas, no lote (2) - LOTE 02 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote adjudicado a empresa

vencedora, por esta com conformidade com os termo doo edital e da legislação em vigor.

 

    No dia 30/07/2020, às 08:53:37 horas, no lote (2) - LOTE 02 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa W P DA SILVA EIRELI com o

valor R$ 504.481,33.

 

    No dia 08/07/2020, às 12:26:45 horas, no lote (3) - LOTE 03 -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 09/07/2020, às 10:51:55 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 09/07/2020, às 10:51:55 horas, no lote (3) - LOTE 03 -  a situação do lote foi

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

vencedora deste lote, por ofertar o menor valor na disputa dos lances deste pregão. No dia

30/07/2020, às 08:53:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/07/2020, às 08:53:54 horas, no lote (3) - LOTE 03 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote adjudicado a empresa

vencedora, por esta com conformidade com os termo doo edital e da legislação em vigor.

 

    No dia 30/07/2020, às 08:53:54 horas, no lote (3) - LOTE 03 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa W P DA SILVA EIRELI com o

valor R$ 514.276,28.

 

    No lote (4) - LOTE 04 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 08/07/2020, às 13:20:04 horas, no lote (5) - LOTE 05 -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 09/07/2020, às 10:52:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/07/2020, às 10:52:39 horas, no lote (5) - LOTE 05 -  a situação do lote foi

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

vencedora deste lote, por ofertar o menor valor na disputa dos lances deste pregão. No dia

30/07/2020, às 17:10:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/07/2020, às 17:10:56 horas, no lote (5) - LOTE 05 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote adjudicado a licitante

vencedora, considerando que a mesma esta em conformidade  com os termo de edital.

 

    No dia 30/07/2020, às 17:10:56 horas, no lote (5) - LOTE 05 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa W P DA SILVA EIRELI com o

valor R$ 388.085,88.

 

    No dia 09/07/2020, às 10:53:25 horas, no lote (6) - LOTE 06 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada

vencedora deste lote, por ofertar o menor valor na disputa dos lances deste pregão.

 

    No dia 08/07/2020, às 14:05:40 horas, no lote (7) - LOTE 07 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -
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servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 09/07/2020, às 10:53:44 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/07/2020, às 10:53:44 horas, no lote (7) - LOTE 07 -  a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada

vencedora deste lote, por ofertar o menor valor na disputa dos lances deste pregão. No dia

09/07/2020, às 10:57:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/07/2020, às 10:57:31 horas, no lote (7) - LOTE 07 -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: erro na digitação. No dia

09/07/2020, às 11:12:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/07/2020, às 11:12:35 horas, no lote (7) - LOTE 07 -  a situação do lote foi

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

vencedora deste lote, por ofertar o menor valor na disputa dos lances deste pregão. No dia

30/07/2020, às 17:13:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/07/2020, às 17:13:53 horas, no lote (7) - LOTE 07 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote adjudicado a licitante

vencedora, considerando que a mesma esta em conformidade  com os termo de edital.

 

    No dia 30/07/2020, às 17:13:53 horas, no lote (7) - LOTE 07 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa OESTE BATERIAS E PECAS

AUTOMOTIVAS LTDA - ME com o valor R$ 191.424,00.

 

    No dia 08/07/2020, às 14:22:02 horas, no lote (8) - LOTE 08 -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 09/07/2020, às 11:29:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/07/2020, às 11:29:58 horas, no lote (8) - LOTE 08 -  a situação do lote foi

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

vencedora deste lote, por ofertar o menor valor na disputa dos lances deste pregão. No dia

30/07/2020, às 18:14:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/07/2020, às 18:14:14 horas, no lote (8) - LOTE 08 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote adjudicado a licitante

vencedora, considerando que a mesma esta em conformidade  com os termo de edital.

 

    No dia 30/07/2020, às 18:14:14 horas, no lote (8) - LOTE 08 -  pelo critério de menor
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preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa W P DA SILVA EIRELI com o

valor R$ 200.669,83.

 

    No dia 08/07/2020, às 14:41:49 horas, no lote (9) - LOTE 09 -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 09/07/2020, às 11:17:11 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/07/2020, às 11:17:11 horas, no lote (9) - LOTE 09 -  a situação do lote foi

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

vencedora deste lote, por ofertar o menor valor na disputa dos lances deste pregão. No dia

30/07/2020, às 18:14:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/07/2020, às 18:14:30 horas, no lote (9) - LOTE 09 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote adjudicado a licitante

vencedora, considerando que a mesma esta em conformidade  com os termo de edital.

 

    No dia 30/07/2020, às 18:14:30 horas, no lote (9) - LOTE 09 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa W P DA SILVA EIRELI com o

valor R$ 22.151,94.

 

    No dia 08/07/2020, às 15:16:30 horas, no lote (10) - LOTE 10 -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 09/07/2020, às 11:17:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/07/2020, às 11:17:34 horas, no lote (10) - LOTE 10 -  a situação do lote foi

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

vencedora deste lote, por ofertar o menor valor na disputa dos lances deste pregão. No dia

30/07/2020, às 18:15:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/07/2020, às 18:15:07 horas, no lote (10) - LOTE 10 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote adjudicado a licitante

vencedora, considerando que a mesma esta em conformidade  com os termo de edital.

 

    No dia 30/07/2020, às 18:15:07 horas, no lote (10) - LOTE 10 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa W P DA SILVA EIRELI com o

valor R$ 323.611,20.

 

    No dia 08/07/2020, às 16:01:56 horas, no lote (11) - LOTE 11 -  a situação do lote foi
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alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 09/07/2020, às 11:18:08 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/07/2020, às 11:18:08 horas, no lote (11) - LOTE 11 -  a situação do lote foi

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

vencedora deste lote, por ofertar o menor valor na disputa dos lances deste pregão. No dia

30/07/2020, às 19:09:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/07/2020, às 19:09:09 horas, no lote (11) - LOTE 11 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote adjudicado a licitante

vencedora, considerando que a mesma esta em conformidade  com os termo de edital.

 

    No dia 30/07/2020, às 19:09:09 horas, no lote (11) - LOTE 11 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa W P DA SILVA EIRELI com o

valor R$ 248.795,00.

 

    No dia 08/07/2020, às 09:30:44 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - CARLINHOS AUTO PECAS LTDA, no

lote (2) - LOTE 02. O motivo da desclassificação foi: LOTE DESCLASSIFICADO, PELA

AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINANCEIRA CONFORME ITEM 05  e

06 DO EDITAL.

 

    No dia 08/07/2020, às 09:47:43 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - LINCETRACTOR COMERCIO

IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE, no lote (3) - LOTE 03. O motivo da desclassificação

foi: LOTE DESCLASSIFICADO, PELA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

FINANCEIRA CONFORME ITEM 05  e 06 DO EDITAL.

 

    No dia 08/07/2020, às 09:52:15 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - CARLINHOS AUTO PECAS LTDA, no

lote (4) - LOTE 04. O motivo da desclassificação foi: LOTE DESCLASSIFICADO, PELA

AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINANCEIRA CONFORME ITEM 05  e

06 DO EDITAL.

 

    No dia 08/07/2020, às 09:54:46 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - CARLINHOS AUTO PECAS LTDA, no

lote (6) - LOTE 06. O motivo da desclassificação foi: LOTE DESCLASSIFICADO, PELA

AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINANCEIRA CONFORME ITEM 05  e

06 DO EDITAL.
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    No dia 08/07/2020, às 10:18:16 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - CARLINHOS AUTO PECAS LTDA, no

lote (7) - LOTE 07. O motivo da desclassificação foi: LOTE DESCLASSIFICADO, PELA

AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINANCEIRA CONFORME ITEM 05  e

06 DO EDITAL.

 

    No dia 08/07/2020, às 10:46:16 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - LUKAUTO - COMERCIO DE

PNEUMATICOS E PECAS LTDA, no lote (7) - LOTE 07. O motivo da desclassificação foi:

LOTE DESCLASSIFICADO, PELA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

FINANCEIRA CONFORME ITEM 05  e 06 DO EDITAL.

 

    No dia 08/07/2020, às 10:48:30 horas, o Pregoeiro da licitação - ADVALDO RODRIGUES

DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - LINCETRACTOR COMERCIO

IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE, no lote (10) - LOTE 10. O motivo da

desclassificação foi: LOTE DESCLASSIFICADO, PELA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO

DE PROPOSTA FINANCEIRA CONFORME ITEM 05  e 06 DO EDITAL.

 

    No dia 30/07/2020, às 19:59:11 horas, a autoridade competente da licitação - ADELIO

DOS SANTOS DE SOUSA - 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.

 

ADVALDO RODRIGUES DA SILVA

Pregoeiro da disputa

 

ADELIO DOS SANTOS DE SOUSA

Autoridade Competente

 

AILTON NASCIMENTO BRITO

Membro Equipe Apoio

 

WALDSON ANTUNES MORAES

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
29.479.413/0001-82 CARLINHOS AUTO PECAS LTDA
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11.371.179/0001-00 LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE

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

12.906.226/0001-35 OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME

16.580.666/0001-04 W P DA SILVA EIRELI
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