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RESULTADO DA LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 049/2020. 
 

O MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS, através do Pregoeiro e sua equipe de apoio, torna 
público o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial nº. 049/2020, 
Processo Administrativo nº. 130/2020, que teve por objeto receber proposta para 
Contratação de empresa para aquisição/fornecimento de Peças Elétricas e Serviços 
de Mão-de-Obra de Mecânica Elétrica para veículos leves e pesados, atendendo as 
demandas das Secretarias Municipais de Saúde, de Desenvolvimento Rural, Meio 
Ambiente, Educação e Gabinete do Prefeito de Jateí/MS, com entrega fracionada, 
de acordo com as solicitações do órgão requisitante e, em conformidade com o 
Edital e Termo de Referência, onde constam as demais especificações do objeto, do 
tipo menor preço por lote em favor da empresa: LINCOLN KENEDI OHASHI – ME, 
situada à Av. 09 de Julho, 532, Centro, na cidade de Fátima do Sul/MS, CNPJ sob o 
n°. 17.902.605/0001-70, nos valores de Lote 01: R$ 6.000,00 (seis mil reais); Lote 
02: R$ 6.450,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta reais); Lote 03: R$ 6.080,00 (seis 
mil e oitenta reais); Lote 04: R$ 2.729,00 (dois mil setecentos e vinte e nove reais); 
Lote 05: R$ 2.664,75 (dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco 
centavos); Lote 06: R$ 2.674,25 (dois mil seiscentos e setenta e quatro reais e vinte 
e cinco centavos); Lote 07: R$ 2.237,25 (dois mil duzentos e trinta e sete reais e 
vinte e cinco centavos); Lote 08: R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais); 
Lote 09: R$ 2.968,75 (dois mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco 
centavos); Lote 10: R$ 2.968,75 (dois mil novecentos e sessenta e oito reais e 
setenta e cinco centavos); Lote 11: R$ 3.491,25 (três mil quatrocentos e noventa e 
um reais e vinte e cinco centavos); Lote 12: R$ 2.664,75 (dois mil seiscentos e 
sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos); Lote 13: R$ 4.800,00 (quatro mil 
e oitocentos reais); Lote 14: R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais); Lote 
15: R$ 5.386,50 (cinco mil trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos); 
Lote 16: R$ 3.158,75 (três mil cento e cinquenta e oito reais e setenta e cinco 
centavos); Lote 17: R$ 5.842,50 (cinco mil oitocentos e quarenta e dois reais e 
cinquenta centavos); Lote 18: R$ 3.310,75 (três mil trezentos e dez reais e setenta e 
cinco centavos); Lote 19: R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais); Lote 20: R$ 
5.937,50 (cinco mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos); Lote 21: 
R$ 2.911,75 (dois mil novecentos e onze reais e setenta e cinco centavos); Lote 22: 
R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais); Lote 23: R$ 2.128,00 (dois mil 
cento e vinte e oito reais); Lote 24: R$ 2.128,00 (dois mil cento e vinte e oito reais); 
Lote 25: R$ 2.128,00 (dois mil cento e vinte e oito reais); Lote 26: R$ 2.128,00 (dois 
mil cento e vinte e oito reais); Lote 27: R$ 2.023,50 (dois mil e vinte e três reais e 
cinquenta centavos); Lote 28: R$ 3.405,75 (três mil quatrocentos e cinco reais e 
setenta e cinco centavos); Lote 29: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).  
 

Jateí/MS, 18 de novembro de 2020. 
 

Diego Araújo Lima 
Pregoeiro Oficial 

 


