
    
 

Ata da Sessão do Pregão Presencial n. 13/2016 

 Ata do Pregão Presencial Nº 13/2016 - Processo Administrativo nº. 3800/2016 – Credenciamento, 

Análise de Propostas, Lances Verbais e Habilitação.  

 

Às quatorze horas do dia 03 (três) do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, na sala da Comissão 

Permanente de Licitações, instalada na Praça Cívica nº 01, Setor Central, São Simão/GO, reuniu-se 

o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Simão/GO, Rodrigo Cardoso de Paiva, nomeado através 

do Decreto Municipal nº. 530/2015, para atuar no julgamento do Pregão Presencial nº 13/2016, 

conforme previsto no respectivo Edital objetivando aquisição eventual, futura e parcelada de pneus, 

destinados a atender as necessidades dos diversos Órgãos da Prefeitura Municipal de São Simão/GO, 

conforme Termo de Referência – Anexo I, de acordo com as condições e especificações constantes 

no Edital, seus anexos, Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006; do Decreto n.º 6.204, de 

05.09.2007; e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666, de 21.06.1993 e alterações posteriores. 

Foi aberta a Sessão Pública, e o Pregoeiro informou aos presentes que de acordo com o Edital foi 

dada tolerância de 15 minutos para o início dos trabalhos. Decorrido o prazo, o Pregoeiro deu inicio 

a etapa de credenciamento o qual encerrou-se às 14:15m. Pela ampla divulgação da presente licitação, 

compareceram as empresas: VELOX PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita 

no CNPJ nº 10.824.487/0001-80, com sede na Rua 1-E, Esquina com a Rua 5-E, s/n, Quadra 01, Lote 

01/02, Setor Garavelo Park, Aparecida de Goiânia - Goiás, CEP: 412.296.651-53, Tel.(62) 3288-

6227, neste ato representada por seu Procurador o Sr. Leoardo Alves da Silva, brasileiro, registrado 

sob o n° de CPF: 133.915.691-15, e RG nº 558.381-4649.699 SSP/GO residente e domiciliado em 

Goiânia – Goiás; PNEUS VIA NOBRE LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.976.860/0001-28, com sede 

na Avenida Mutirão, nº 2929, Qd. J19, Lt. 12 E, Setor Marista, Goiânia - Goiás, CEP: 74.150-340, 

Tel.(62) 3227-2000, neste ato representada por seu Procurador o Sr. Cleosmar Ferreira Enroma, 

brasileiro, casado, registrado sob o n° de CPF: 451.362.701-87, e RG nº 2547655 SSP/GO, residente 

e domiciliado em Rio Verde – Goiás; RESENDE PNEUS LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 

10.652.985/0001-93, com sede na Avenida Antônio Carlos Paniago, Qd. 6, Lt. 04, Bairro Manoel 

Abrão, Mineiros - Goiás, CEP: 75.830-000, Tel.(64) 3661-3600, neste ato representada por seu sócio 

o Sr. Wesclon Castro Souza, brasileiro, casado, registrado sob o n° de CPF: 762.868.191-34, e RG nº 

3431074 SESP/GO, residente e domiciliado em Mineiros – Goiás. Após a análise de toda a 

documentação solicitada, todas as empresas foram consideradas credenciadas. Ato seguinte, foram 

abertos os envelopes contendo as propostas. Todas as propostas foram rubricadas pelos membros da 

Comissão de Licitantes. Todas as propostas atenderam aos requisitos do Edital, consideradas assim 

válidas. O Pregoeiro declarou então aberta a fase de lances. Todos os lances ofertados estão em 

planilha anexa a esta Ata. Após os lances finais, o Pregoeiro abriu negociação com as empresas e 

obteve novos e melhores valores para todos os lotes em destaque. Ato seguinte, foram abertos os 

envelopes contendo a documentação de habilitação das empresas vencedoras do certame. Todos os 

documentos foram rubricados e analisados pelos Licitantes. O Pregoeiro questionou os presentes se 

gostariam de fazer algum apontamento. O Representante da empresa RESENDE PNEUS apontou 

que o Balanço Patrimonial da empresa PNEUS VIA NOBRE apresentado é de 2014. O Pregoeiro fez 

consulta ao art. 5º Instrução Normativa Nº 787/2007, que diz:  

Art. 5º A ECD será transmitida anualmente ao Sped até o último dia útil do mês de junho do ano 

seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração. 

O Pregoeiro decidiu então pela aceitação da habilitação da empresa. Questionado os presentes se tem 

intenção de interposição de recurso, todos declinaram. O Pregoeiro então decidiu pela Adjudicação 

dos itens a cada uma das empresas vencedoras. Nada mais havendo, foi lida e lavrada a presente Ata. 

Registre-se que a sessão encerrou-se às 17h 05m. 
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