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ATA DA REUNIÃO DE REABERTURA DO PROCESSO LICITATORIO N° 022/2018 
 MODALIDDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 

 
Às 09h00min horas (horário de Local) do dia 15 (quinze) de Março de 2018 (dois mil e Dezoito), na 
sede administrativa da Prefeitura Municipal de Redenção, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, reuniram-se o pregoeiro, Valdeon Alves Chaves e a equipe de apoio (Soraia da Silva Lima e 
Janaina Sampaio da Cruz), designados pela Portaria nº. 010/2017-GAB, de 02 (dois) de janeiro de 2017 
(dois mil e dezessete), para a condução dos procedimentos administrativos relativo ao PREGÃO 
PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM de nº. 019/2018, destinado á Contratação de 
Empresa para Aquisição de Pneus novos (nacional), Câmaras de ar, Protetores, Serviços, 
Recapagem e Borracharia em atendimento a frota de veículos em geral e máquinas pesadas das 
Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme edital e seus anexos. O aviso de licitação fora 
publicada na Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPA) sob a publicação de nº. 33570, protocolo 
285906; Diário Oficial da União, seção 3, edição nº. 43 pag. 244 e Diário do Pará B-6, ambos em 
05/03/2018. O competente aviso ainda fora publicado no quadro de avisos desta Prefeitura, 
Ministério Público do Estado do Pará, Ministério Público Federal, Câmara Municipal de Redenção, 
OAB/PA (12ª Subseção Redenção), SBT, ambos na mesma data acima, sendo disponível no site: 
www.redencao.pa.gov.br. O Edital do presente certame foi adquirido pela empresa através de e-mail: 
totalservicos16@gmail.com; clebes.silva@curingapneus.com.br; dipararedencao@hotmail.com; 
redencao@pneuaco.com.br, o pregoeiro e a comissão deram boas vindas a todos os presentes, e 
agradeceu a participação das empresas interessadas e dos demais presentes no certame e declarou 
que não mais serão admitidos novos proponentes. Registra a presença do Sr. Cledsson Rosa de Souza 
portador do RG nº 4345508 SSP/PA no cargo/função coordenador de manutenção de Transportes 
Escolares e da Sra. Maria do Rosário Barroso Teixeira representando a Secretaria Municipal de 
Educação. Logo em seguida deu-se início ao recebimento do credenciamento dos representantes das 
empresas presentes. Logo após, o pregoeiro e os membros passaram a verificar os documentos de 
credenciamento das empresas presentes, após análise, o pregoeiro informa abaixo as empresas 
credenciadas: 

 SOCIEDADE EMPRESÁRIA / CREDENCIADA REPRESENTANTE 

MSM Comércio Varejista de Pneus Ltda CNPJ: 21.195.442/0001-00 Ercio Araújo de Vasconcelos 
CPF: 126.638.162-72 

Reformadora de Pneus Total Ltda-EPP CNPJ: 04.970.977/0001-92 Domingos Savio Loiola Vieira 
CPF: 167.279.592-34 

Anhanguera Automotiva Ltda CNPJ: 63.878.896/0001-26 Antonio Caciano de Araújo 
CPF: 788.174.472-53 

Mundial Pneus Itabera – Eireli - EPP CNPJ: 26.192.837/0001-73 Alcides Rafael Rodrigues Neto 
CPF: 089.280.856-08 

Arpini Peças e Pneus Ltda-EPP CNPJ: 12.458.125/0001-49 Mirela da Silva Rodrigues 
CPF: 786.099.252-34 

Ato contínuo passou ao recebimento dos envelopes -“PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”. O 
Pregoeiro esclarece que será aberto inicialmente o envelope contendo a Proposta de Preço, cujos 
documentos serão lidos, conferidos e rubricados pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelos participantes 
presentes e esclareceu ainda que o procedimento será realizado levando-se em consideração o menor 
preço por Item. Informa aos representantes das empresas e os demais presentes que haverá o 
lançamento de preços no sistema pela equipe de apoio para classificação das propostas. Dando 
prosseguimento, o pregoeiro dá inicio a etapa de lances e negociações de preços. Ato contínuo, foi 
autorizado a abertura do envelope de habilitação da empresa Anhanguera Automotiva Ltda sendo 
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vencedora do item 1, que após analise dos documentos de habilitação exigidos em edital, declara 
Habilitada na fase preliminar do certame. Logo em seguida também sendo vencedoras dos itens 
subsequentes foi autorizada a abertura do envelope de habilitação das empresas: MSM Comércio 

Varejista de Pneus Ltda e Mundial Pneus Itabera – Eireli – EPP, que após analise da documentação 
apresentada, constata que cumpriram as exigências de edital, HABILITADAS na fase preliminar do 
certame. Dando continuidade a etapa de lances, tendo como vencedora sequente a empresa 
Reformadora de Pneus Total Ltda-EPP foi autorizada a abertura do envelope de habilitação, 
constatando que a mesma cumpriu com as exigências de edital, estando HABILITADA na fase 
preliminar do certame. Ato contínuo, o pregoeiro suspende o certame para o horário do almoço e 
Informa aos representantes das empresas e os demais presentes ficando acordado retomar a etapa de 
lances às 13h:30min. Ato contínuo, às 13h:30min do dia 15 de março de 2018, reaberta a sessão 
constata o comparecimento de todas as empresas participantes do certame, sendo assim segue à etapa 
de lances. O Pregoeiro discriminou os valores finais ofertados pelas empresas sendo vencedoras do certame 

com o menor preço. Adjudicando para as empresas: Reformadora de Pneus Total Ltda-EPP, com o valor total 
de R$ 1.037.364,00 (Hum milhão trinta e sete mil trezentos e sessenta e quatro reais), Anhanguera Automotiva 

Ltda, com o valor total de R$ 407.091,00 (Quatrocentos e sete mil noventa e um reais), Arpini Peças e Pneus 

Ltda-EPP, com o valor total de R$ 98.520,00 (Noventa e oito mil quinhentos e vinte reais) e MSM COMÉRCIO 

VAREJISTA DE PNEUS LTDA, com o valor total de R$ 96.919,00 (Noventa e seis mil novecentos e dezenove 
reais) e Mundial Pneus Itabera – Eireli - EPP, com o valor total de R$  582.063,00 (Quinhentos e oitenta e dois 
mil sessenta e três reais). Dando continuidade, o pregoeiro indagou aos presentes quanto à intenção de 
interposição de recurso, ninguém se manifestou. Nada sendo declarado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às dezesseis horas do dia quinze de março do ano 
de dois mil e dezoito (15/03/2018). Eu, ____ Janaina Sampaio da Cruz, Secretaria desta 
reunião, lavrei o presente registro de acontecimentos que, após lido e achado conforme, 
segue assinado pelo pregoeiro e pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo. 

 
 

VALDEON ALVES CHAVES 

Pregoeiro  

Port. n° 010/2017 - GAB 

 

Membros da Equipe de apoio: 

 
 

 

 

 

 

          Soraia da Silva Lima                                 Maria do Rosario Barroso Teixeira                                                   Janaina Sampaio da Cruz 

             Membro- Titular                                                        Equipe de Apoio                                                                               Membro-Titular 

 

 
 
Empresas:  
 

 
MSM Comércio Varejista de Pneus Ltda. 

 
 

Reformadora de Pneus Total Ltda-EPP 
 
 
 
 

Anhanguera Automotiva Ltda 

 
 
 

Mundial Pneus Itabera – Eireli - EPP 
 
 
 

Arpini Peças e Pneus Ltda-EPP 
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