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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

RESULTADO DA LICITAÇÃO 
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2022. 

 
O MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS, através do Pregoeiro e sua equipe de apoio, torna 
público o resultado da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº. 004/2022, Processo 
Administrativo nº. 173/2022, que teve por objeto escolha da proposta mais vantajosa 
para contratação de empresa para o fornecimento de pneus novos, a serem utilizados 
em veículos que compõem as secretarias municipais, conforme as especificações 
contidas no termo de Referência, do tipo menor preço por item, ficando ADJUDICADO 
em favor das empresas: JLA COMÉRCIO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ. 
Sob o nº 33.749.589/0001-84, situada na Rua da Lira, 583, Bairro Vila Carlota, na 
cidade de Campo Grande/MS, os itens: 5733, no valor de R$ 409,08 (quatrocentos e 
nove reais e oito centavos); 6236, no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e 
14384, no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e CV TYRES EIRELI ME, 
CNPJ. Sob o nº 33.749.589/0001-84, situada na Rua 278, 118, Sala 01 Edif. Exclusive 
Residence, Bairro Meia Praia, na cidade de Itapema/SC, os itens: 14385, no valor de 
R$ 1.709,00 (um mil e setecentos e nove reais); 20403, no valor de R$ 4.388,00 
(quatro mil trezentos e oitenta e oito reais); 20404, no valor de R$ 949,00 (novecentos 
e quarenta e nove reais); 15075, no valor de R$ 322,00 (trezentos e vinte e dois reais); 
15073, no valor de R$ 347,00 (trezentos e quarenta e sete reais); 15076, no valor de 
R$ 469,00 (quatrocentos e sessenta e nove reais); 5755, no valor de R$ 341,00 
(trezentos e quarenta e um reais); 15282, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta 
reais); 15284, no valor de R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais); 7007, no valor 
de R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais); 20430, no valor de R$ 520,00 
(quinhentos e vinte reais); 15285, no valor de R$ 553,00 (quinhentos e cinquenta e três 
reais); 20429, no valor de R$ 558,00 (quinhentos e cinquenta e oito reais); 20431, no 
valor de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais) e 20432, no valor de R$ 1.442,00 (um 
mil e quatrocentos e quarenta e dois reais). 

 
Jateí/MS, 25 de Novembro de 2022. 

 
 

Josimar Souza dos Santos 
Pregoeiro Oficial 


