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As 09:00 horas do dia 25/03/2019 no Núcleo de Compras da Pref. Munic. de Augusto 

Pestana, reuniu-se a Comissão de Licitação para realizar o desempate por sorteio do item nº 15 
do edital entre as empresas KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES-ME e WEST PART´S 
PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI-EPP as quais apresentaram proposta com o mesmo valor unitário 
(Ata 23 de 20/03/2019). Aberta a sessão constatou-se que nenhuma empresa interessou-se em 
participar da sessão de sorteio do desempate. A comissão deu seguimento aos atos do certame 
realizando o sorteio, sendo que, a empresa WEST PART´S PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI-EPP 
ficou em primeiro lugar no item. Após a realização do sorteio a comissão divulgou o resultado do 
certame. De acordo com os critério estabelecidos no edital foram declaradas vencedoras as 
seguintes empresas participantes: L.R.REUTER -AUTO PEÇAS ME vencedora nos itens: 
16,18,22,24,28,29,33,36,40,43,52,53,54,56,57,60 e 61, totalizando o valor de R$ 1.557,06 (um 
mil quinhentos e cinquenta e sete reais e seis centavos); RODAMAX COMERCIO DE 
PNEUS,LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA –ME vencedora nos itens:02,03 e 04 totalizando o 
valor de R$ 4.303,39 (quatro mil trezentos e três reais e trinta e nove centavos); JULIO SILVESTRI 
FILHO-ME vencedora nos itens:25,31,32,34,41,49 e 55 totalizando o valor de R$ 1.245,00 (um mil 
duzentos e quarenta e cinco reais); KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES-ME vencedora 
nos itens:07,09,12, 30 e 63 totalizando o valor de R$ 624,88 (seiscentos e vinte e quatro reais e 
oitenta e oito centavos); KAIEME PEÇAS LTDA-EPP vencedora nos itens: 
06,10,11,14,17,19,20,26,27,37,45,47,48,50,51,58 e 62, totalizando o valor de R$ 1.055,90 (um 
mil e cinquenta e cinco reais e noventa centavos); WEST PART’S PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI-
EPP vencedora nos itens:01,05,13,15,21,38,46 e 59 totalizando o valor de R$6.595,60 (seis mil 
quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos) ; PADRÃO COMPONENTES E ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA EIRELI-ME vencedora nos itens : 08,23,35,39,42 e 44, totalizando o valor de R$ 459,05 
(quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos). Os valores unitários e totais estão 
devidamente expressos no mapa comparativo de preços anexo ao processo. Abre-se o prazo de 
02 (dois) dias uteis, para interposição de recursos, em conformidade com Art. 109, Inciso I, alínea 
“b”, da Lei 8.666/93.Finalizando-se o prazo recursal, sem interposições, os autos serão 
encaminhados à análise e ao parecer final da Assessoria Jurídica e, após, à homologação. Este é o 
parecer da comissão de licitações. 
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