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Às nove horas e cinco minutos do dia vinte e três de abril de dois mil e 

dezoito, na sala de Sessão da Prefeitura Municipal de Nova Esperança do 

Piriá, reuniram – se o pregoeiro Wilson P. Moura Filho e os membros Luiz 

Henrique Lacerda Lopes, Rodrigo Braga e Silva e o Valdelucas Rego da 

Silva para recebimento e0 abertura dos envelopes contendo as proposta de 

preços e documentação, cujo objeto é a Contratação de pessoa jurídica 

para aquisição de pneus a fim de suprir as necessidades da Prefeitura, 

Secretarias e Fundos de Nova Esperança do Piriá. O pregoeiro iniciou a 

sessão esclarecendo aos presentes como funciona o pregão e os aspectos 

legais, informa que tivemos apenas uma retirada de edital sendo da 

empresa F A de S Aguiar & CIA LTDA - ME CNPJ: 11.670.717/0001-67. 

Imediatamente o pregoeiro solicitou ao representante da proponente que 

se identificasse através do credenciamento, munidos de sua carta de 

credenciamento e ou procuração e no caso de sócio proprietário da 

empresa a cédula de identidade para efeito de comprovação. Apresentou 

credenciamento para a licitação somente a licitante abaixo relacionada, 

com seu respectivo representante: F A de S Aguiar & CIA LTDA - ME CNPJ: 

11.670.717/0001-67 tendo como seu representante o Sr. Francisco Antônio 

de Souza Aguiar de CPF: 680.605.992-91, ficando assim a representante 

credenciada no certame. Após o credenciamento, o pregoeiro solicita ao 

participante o envelope de proposta de preço, após abre – se o envelope 

de proposta de preço, todos rubricam, confere após a abertura habilitam 

a proposta. O pregoeiro analisa a proposta e inicia a fase de negociação 

ficando da seguinte forma: item 01 a R$ 1.324,35 para a empresa F A de S 

Aguiar & CIA LTDA - ME CNPJ: 11.670.717/0001-67, depois de negociado o 

primeiro item o pregoeiro solicita ao participante o envelope II de  

documentações, depois de minuciosa análise pelo pregoeiro e equipe de 

apoio e participante aqui presente, a empresa fica HABILITADA estando de 

pleno acordo com Edital, dando seguimento ao certame sendo negociado os 

itens como segue em planilha a baixo: 
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Item Und 
Quat. 

Mín 
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Máx 
Val. RS 

 
Item Und 

Quat. 

Mín 

Quant. 

Máx 
Val. RS 

1 UND 1 144 1.324,35 
 

9 UND 1 32 279,45 

2 UND 1 36 1.784,84 
 

10 UND 1 32 309,83 

3 UND 1 72 2.725,25 
 

11 UND 1 32 558,90 

4 UND 1 24 3.794,45 
 

12 UND 1 96 801,90 

5 UND 1 48 257,58 
 

13 UND 1 64 687,69 

6 UND 1 128 255,15 
 

14 UND 1 32 789,75 

7 UND 1 128 311,04 
 

15 UND 1 144 911,25 

8 UND 1 36 4.860,00 
 

16 UND 1 384 567,41 

 

O pregoeiro inicia as disposições finais informando que a ATA de 

registro de preços estará disponível para assinatura preenchida 

formalmente conforme modelo do edital e preços aqui fixados e informa 

para a licitante vencedora para que traga o seu certificado digital na 

hora da assinatura da ATA-SRP para assinatura digital do mesmo. 

Considerando que ninguém manifestou intenção de interpor recurso, ao 

pregoeiro adjudicou os itens do certame. Nada mais havendo a tratar, 

lavrou – se a presente ata que vai assinada pelo pregoeiro, equipe de 

apoio e representante da empresa presente. O pregoeiro declarou 

encerrados os trabalhos agradecendo a presença de todos e informa que a 

empresa vencedora tem dois dias para entrega da proposta consolidada. 

 

 

Wilson P. de Moura Filho       Luiz Henrique Lacerda Lopes              

Pregoeiro                      Pregoeiro  

 

 

 

Rodrigo Braga e Silva          Valdelucas Rego da Silva 

Membro                         Membro 
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