
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 3722-1139.CEP: 68.750-000 

 ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 010/2019 

 Às 09:30 hs do dia 28 de Maio de 2019, no Auditório da PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ - PA, reuniram – se 

a pregoeira Elizabete Moreira de Silva e respectivos membros da equipe de apoio, para recebimento e abertura dos envelopes 

contendo as proposta de preços e documentação, cujo objeto é a Aquisição de Pneus, Serviços de Alinhamento, 

Balanceamento, Cambagem, Caster e Suspensão para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias, Fundos e 

Autarquia. A pregoeira iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o pregão e os aspectos legais. Deixou clara a 

proibição do uso de telefone celular, pois o uso do mesmo atrasa e impede o andamento saudável do certame. Imediatamente a 

pregoeira solicitou a 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 a licitante abaixo relacionada, com seu respectivo representante: J P PNEUS LTDA 

inscrita no CNPJ: 01.609.127/001-75, tendo como sua representante a Sra.: JANDIRA OLIVEIRA ROSARIO, CPF: 

299.453.562-91, MSM COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA inscrita no CNPJ: 21.195.442/0001-00, tendo com seu 

representante o Sr.: ERICO ARAÚJO DE VASCONCELOS, CPF: 126.638.162-72  e VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS 

& PNEUS LTDA inscrita no CNPJ: 21.543.743/0001-88, tendo com seu representante o SR.: ANTÔNIO VANDIMAR 

SIMÕES, CPF: 161.038.156-49. Após o credenciamento, a pregoeira solicita ao participante o envelope de proposta de preço e 

documentação, após abre-se os envelopes de proposta de preço, todos rubricam. A pregoeira analisa as propostas e inicia a fase 

de negociação. A Empresa VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS & PNEUS LTDA, pede que a empresa J P PNEUS LTDA 

apresente o certificado do INMETRO do item 01 em referencia. A empresa mencionada apresentou o certificado durante o 

certame. Em sequencia a abertura da habilitam da empresa J P PNEUS LTDA, que ficou como 1ª colocada, do item 01, no valor 

de R$ 1.307,00. A Empresa VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS & PNEUS LTDA, viu que não foi apresentada a DHP do 

contador e atestados de Capacidade Técnica não contem assinaturas reconhecidas em Cartório, conforme pede o Edital, que é 

soberano. Por tanto solicita a inabilitação da referida empresa. E a Empresa J P PNEUS LTDA pede o beneficio da Lei 

13.726/2018. Por essa razão o Pregão foi suspenso para analise junto ao Jurídico, para melhor esclarecer as proponentes, ficando 

a reabertura para o dia 12 de Junho de 2019 às 09:30. A pregoeira declarou encerrados os trabalhos agradecendo a presença de 

todos. 
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