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Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos relativos à 

licitação acima indicada, que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o fornecimento 

parcelado de pneus e câmaras de ar para os veículos da frota da Prefeitura de Princesa Isabel/PB, e os que 

por força contratual tenha direito, conforme termo de referência. Foi dada a devida publicidade ao certame, 

em observância a legislação pertinente, utilizando-se do seguinte meio de divulgação: Quadro de 

Divulgação do Órgão Realizador do Certame; Diário Oficial dos Municípios da Paraíba - FAMUP; Jornal 

Correio da Paraíba. Licitantes cadastrados neste processo: Galvane Da Silva Siqueira, CNPJ: 

24.242.106/0001-60; Revendedora Ouro Pneus Ltda-EPP, CNPJ: 35.356.369/0001-16. Às 08:30hs. 

(Oito horas e trinta minutos) do dia 27/02/2019, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela 

Portaria nº 110 de 01/08/2018, composta pelos servidores: Jacé Alves de Oliveira (Pregoeiro); Lillian 

Lucilene Teodósio Lima (Membro da equipe de apoio); Silvino Alberto Felix Isidio (Membro da equipe de 

apoio). Inicialmente, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório, o Pregoeiro abriu a 

sessão pública e efetuou o credenciamento dos interessados. Licitantes qualificados a participar desta 

reunião: Galvane da Silva Siqueira, CNPJ: 24.242.106/0001-60, representante: Erimar Paulino de Lima, 

CPF: 265.112.878-31; Revendedora Ouro Pneus Ltda-EPP, CNPJ: 35.356.369/0001-16, representante: 

Mauricio Laercio Biserra Melo, Brasileiro, representante, CPF nº 360.484.704-44. Em seguida foram 

identificados os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação dos licitantes devidamente 

qualificados, abrindo-se os envelopes Proposta de Preços os quais tiveram seus conteúdos rubricados pelos 

presentes. Analisadas as propostas, passou a informar: Galvane Da Silva Siqueira, CNPJ: 

24.242.106/0001-60, com valor inicial da proposta de R$ 318.390,00 (Trezentos dezoito mil, trezentos e 

noventa reais); Revendedora Ouro Pneus Ltda-EPP, CNPJ: 35.356.369/0001-16, com valor inicial da 

proposta de R$ 311.250,00 (Trezentos e onze mil, duzentos e cinquenta reais). Todos os licitantes 

apresentaram propostas, no aspecto formal, em consonância com as exigências do instrumento 

convocatório. Procedeu-se o registro de preços apresentados, a divulgação da classificação das propostas e 

a convocação dos licitantes, de acordo com os critérios definidos no instrumento convocatório, para a 

apresentação dos lances. Posteriormente deu-se continuidade a fase em que foram efetuados e devidamente 

registrados no correspondente Histórico da Ata, os respectivos lances verbais. Após a conclusão e 

divulgação do resultado desta etapa foram abertos os envelopes contendo a documentação de habilitação 

apenas dos licitantes vencedores, os quais tiveram seus conteúdos devidamente rubricados. Analisados os 

elementos o Pregoeiro passou a informar: Todos os licitantes melhores colocados na fase de lances verbais 

foram habilitados. Considerados os valores apresentados pelos licitantes, as observações apontadas durante 

o processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final da sessão, produziu-se o seguinte 

resultado: Licitantes vencedores e respectivo valor total da contratação a pessoa jurídica: Galvane da Silva 
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Siqueira, CNPJ: 24.242.106/0001-60, com o valor total final de R$ 115.000,00 (Cento e quinze mil reais), 

referente ao lote 03, e a pessoa jurídica: Revendedora Ouro Pneus Ltda-EPP, CNPJ: 35.356.369/0001-

16, com o valor total final de R$ 193.630,00 (Cento noventa e três mil, seiscentos e trinta reais). O Pregoeiro 

informou aos presentes que fica autorizado a pessoa jurídica: Revendedora Ouro Pneus Ltda-EPP, 

vencedora do lote 02 que no item 18 do edital poderá apresentar sua proposta atualizada com no valor 

unitário acrescenta de R$ 440,00 (Um mil oitocentos e cinquenta reais) em cada pneu, em virtude de um 

erro na pesquisa de preços (Por conta da pesquisa de preços fornecida pela pessoa jurídica: Erinal 

Paulino de Lima-ME, CNPJ: 09.149.172/0001-04, cotou o item 18 do lote 02 muito abaixo do valor de 

mercado) constante nos autos, e o restante deverá ser aplicado o percentual de descontos obtido durante a 

face de lances verbais, com isso o valor total que será acrescentado é de R$ 3.519,96 (Três mil, quinhentos 

e dezenove reais. Noventa e seis centavos), desta forma o valor total da proposta atualizada referente ao 

lote 02 é de R$ 97.030,00 (Noventa e sete mil e trinta reais), portanto o valor total da proposta atualizada 

referente aos lotes 01, 02, 04 e 05, passa a ser de R$ 197.149,96 (Cento noventa e sete mil, cento quarenta 

e nove reais, noventa e seis centavos). Os valores unitários, constantes das propostas e lances apresentados, 

bem como o resultado do certame com a devida classificação dos licitantes, estão demonstrados no 

respectivo Mapa de Apuração, que fica fazendo parte integrante desta Ata, independente de transcrição. 

Facultada a palavra: Nenhuma observação foi feita. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata, 

que depois de lida e aprovada o Pregoeiro encerrou a sessão às 10:05hs. (Dez horas e cinco minutos), onde 

vai devidamente assinada pelos presentes.  

  

 

  

JACÉ ALVES DE OLIVEIRA 

  

  

  

  LILLIAN LUCILENE TEODÓSIO LIMA 

  

  

  

SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO 

  

  

  

  GALVANE DA SILVA SIQUEIRA 

  

  

  

REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - EPP 
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HISTÓRICO DA ATA 001 

  

Histórico da Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos 

relativos à licitação acima indicada, que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o 

fornecimento parcelado de pneus e câmaras de ar para os veículos da frota da Prefeitura de Princesa 

Isabel/PB, e os que por força contratual tenha direito, conforme termo de referência. 

  

1.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

  

Registrados os valores ofertados por cada proponente, e consideradas inicialmente as observações 

apontadas e os critérios definidos no respectivo instrumento convocatório, antes da etapa competitiva - fase 

de lances verbais -, produziu-se o seguinte quadro: 

  

PESSOA JURÍDICA: GALVANE DA SILVA SIQUEIRA. 

Lote(s): 1 - 5; Valor: R$ 84.470,00. 

PESSOA JURÍDICA: REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - EPP. 

Lote(s): 2 - 3 - 4; Valor: R$ 225.630,00. 

  

2.0 - DA FASE DE LANCES VERBAIS 

  CPF/CNPJ Participantes Valor 

1 - LOTE 01 - SECRETARIA DE SAÚDE 

0 35.356.369/0001-16 REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - EPP 62.700,00 

0 24.242.106/0001-60 GALVANE DA SILVA SIQUEIRA 61.670,00 

1 35.356.369/0001-16 REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - EPP 61.000,00 

2 - LOTE 02 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

0 24.242.106/0001-60 GALVANE DA SILVA SIQUEIRA 97.840,00 

0 35.356.369/0001-16 REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - EPP 93.500,00 

3 - LOTE 03 - SECRETARIA DE DE INFRA ESTRUTURA 

0 24.242.106/0001-60 GALVANE DA SILVA SIQUEIRA 119.360,00 

0 35.356.369/0001-16 REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - EPP 115.750,00 

1 24.242.106/0001-60 GALVANE DA SILVA SIQUEIRA 115.000,00 

4 - LOTE 04 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

0 24.242.106/0001-60 GALVANE DA SILVA SIQUEIRA 16.720,00 

0 35.356.369/0001-16 REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - EPP 16.380,00 

5 - LOTE 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

0 35.356.369/0001-16 REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - EPP 22.920,00 

0 24.242.106/0001-60 GALVANE DA SILVA SIQUEIRA 22.800,00 

1 35.356.369/0001-16 REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - EPP 22.750,00 

  

3.0 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME e EPP 

  

- Não há registro. 
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4.0 - DA FASE DE NEGOCIAÇÃO 

  

4.1 - Valor: 

- Não há registro. 

  

5.0 - DO RESULTADO FINAL 

  

Considerados os valores apresentados por cada licitante, as observações apontadas durante o processo e os 

critérios definidos no instrumento convocatório, ao final desta sessão, produziu-se o seguinte resultado: 

  

Licitante vencedor, lote correspondente e respectivo valor total da contratação:  

PESSOA JURÍDICA: GALVANE DA SILVA SIQUEIRA. 

CNPJ: 24.242.106/0001-60. 

lote(s): 3. 

Valor: R$ 115.000,00. 

PESSOA JURÍDICA: REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - EPP. 

CNPJ: 35.356.369/0001-16. 

Lote(s): 1 - 2 - 4 - 5. 

Valor: R$ 193.630,00. 

  

  

  

  

JACÉ ALVES DE OLIVEIRA 

  

  

  

  LILLIAN LUCILENE TEODÓSIO LIMA 

  

  

  

SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO 

  

  

  

  GALVANE DA SILVA SIQUEIRA 

  

  

 

REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA - EPP 

  

    

  

 

 


