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ATA DE REUNIÃO E JULGAMENTO 
As oito horas e trinta minutos do dia vinte e oito de Março de 2018, na sala de Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Igarapé - Açu situada na Prefeitura, sito a Av. Barão do Rio Branco, 
nº3635, Bairro: Centro, Município de Igarapé Açu, reuniram-se a Pregoeira e Equipe de apoio ao 
final identificados, para juntos procederem a abertura, análise e julgamento  das propostas 
comerciais e dos documentos de habilitação referentes ao Pregão Presencial SRP n.º 012/2018, 
cujo objeto consiste no REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS 
AUTOMOTORES, compreendendo: serviços mecânicos, elétricos, lanternagem, pintura, 
vidraçaria, borracharia, alinhamento, balanceamento da frota de veículos da prefeitura, secretarias e 
fundos municipais. DAS EMPRESAS QUE COMPARECERAM AO CERTAME: ARY 
LEONARDO NOGUEIRA DE SALLES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF n° 
04.198.295/0001-03, ECOPNEUS COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E SERVIÇOS LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF n° 07.478.963/0001-44,  LUZENIRA COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
DE AUTOS – ME, inscrita no CNPJ/MF n° 22.095.653/0001-34. A pregoeira indagou se havia 
alguma documentação para autenticar e todas as empresas se manifestaram positivamente passando-
se para a autenticação dos documentos necessários para o credenciamento e então para a solicitação 
dos presentes das documentações necessárias para o credenciamento dos representantes. Declarada 
aberta a fase de credenciamento a Pregoeira solicitou dos representantes que apresentassem os 
documentos exigidos nos itens 4 e 6 do Edital, inclusive a declaração de enquadramento na 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no caso de enquadrada.DO 
CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES: O licitante ARY LEONARDO 
NOGUEIRA DE SALLES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF n° 04.198.295/0001-03, não 
apresentou a cópia de documentação de identificação do sócio proprietário, documentação exigida 
no item  6.2 do edital “ Em caso de sócio ou proprietário apresentar documento acima elencado e 
original e cópia da carteira de identidade ou outro documento com foto”. Portanto a Pregoeira 
considerou o representante descredenciado, podendo participar com sua proposta comercial porém 
se poderes para ofertar lances e /ou interpor recursos. 1)ECOPNEUS COMÉRCIO DE 
PNEUMÁTICOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 07.478.963/0001-44, com sede 
na  Rodovia PA, 481, Km 11, s/nº,  Trevo do Peteca,  Distrito de Murucupi, CEP: 68.448-000, no 
Município de Barcarena/Pa, representada por Antônio Vandimar Simões, brasileiro, separado, 
executivo comercial, CNH n° 00097785199 Detran/PA e do CPF n°161.038.156-49, Trav. 
Angustura , nº2066, Pedreira, CEP: 66.087-710, no Município de Belém/Pa. 3)LUZENIRA 
COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOS – ME, inscrita no CNPJ/MF n° 
22.095.653/0001-34, com sede Avenida João Paulo II, Nº 100, Bairro: São Cristovão, CEP: 68.701-
601, no Município de Capanema/PA,  representada por João Carlos Medeiros de Abreu, 
brasileiro, casado, comerciante, portadora do CNH n° 00023655327 DETRAN/PA e do CPF n° 
399.010.762-34, residente e domiciliado na Avenida João Paulo II, Nº 1583, Garrafão, CEP: 
68.701-601, no Município de Capanema/Pa. DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO 
CONTRATO ARY LEONARDO NOGUEIRA DE SALLES EIRELI - EPP, inscrita no 
CNPJ/MF n° 04.198.295/0001-03, representante legal para assinatura do contrato ARY 
LEONARDO NOGUEIRA DE SALLES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF n° 
04.198.295/0001-03, representante legal para assinatura do contrato Ary Leonardo Nogueira De 
Salles, brasileiro, solteiro, comerciante/empresário, portadora do CNH n° 00212939495 
DETRAN/PA e do CPF n° 630.334.022-91, residente e domiciliado na Travessa Balbino Teixeira, 
nº 1539, Centro, CEP: 68.725-000, no Município de Igarapé -Açu/Pa. ECOPNEUS COMÉRCIO 
DE PNEUMÁTICOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 07.478.963/0001-44, , 
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representante legal para assinatura do contrato Antônio Vandimar Simões, brasileiro, separado, 
executivo comercial, CNH n° 00097785199 Detran/PA e do CPF n°161.038.156-49, Trav. 
Angustura , nº2066, Pedreira, CEP: 66.087-710, no Município de Belém/Pa. LUZENIRA COSTA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOS – ME, inscrita no CNPJ/MF n° 22.095.653/0001-34, 
representante legal para assinatura do contrato João Carlos Medeiros de Abreu, brasileiro, casado, 
comerciante, portadora do CNH n° 00023655327 DETRAN/PA e do CPF n° 399.010.762-34, 
residente e domiciliado na Avenida João Paulo II, Nº 1583, Garrafão, CEP: 68.701-601, no 
Município de Capanema/Pa. A empresa ECOPNEUS COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E 
SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 07.478.963/0001-44, não apresentou declaração de 
enquadramento na condição de microempreendedor Individual, microempresa ou empresa de 
pequeno porte anexo VI do edital, portanto não gozando dos benefícios da Lei 123/2006. A empresa 
LUZENIRA COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOS – ME, inscrita no CNPJ/MF n° 
22.095.653/0001-34 apresentou declaração de enquadramento na condição de  empresa de pequeno 
porte anexo VI do edital, gozando portanto do benefício da lei. As demais empresa e seus 
representantes acima mencionados foram considerados credenciados e aptos a participarem do 
certame, nos termos dos itens 4 e 6 do edital e as 09:20 horas a Pregoeira declara encerrado o 
credenciamento do representante e aberta a Sessão do Pregão Presencial, disponibilizando as 
documentações necessárias para o credenciamento para visto dos licitantes e equipe de apoio com o 
fim de apresentar possível impugnação.  Após o visto não foi apresentado requerimento de 
impugnação quanto a descredenciamento e passou-se em seguida para o recebimento dos envelopes 
N°1 e N°2 contendo a Proposta Comercial e documentações de Habilitação da empresa 
credenciada. DA ABERTURA DO ENVELOPE N° 1 – PROPOSTA COMERCIAL Aberto os 
envelopes contendo as propostas comerciais, a Pregoeira franqueou o acesso de todos ao conteúdo 
dos envelopes, solicitando que os rubricassem. Após, a Pregoeira e equipe de apoio passou à 
analisar as propostas apresentadas pelas licitantes credenciadas e ordenou em ordem crescente de 
valores: DOS VALORES  APRESENTADOS:  

LOTE ÚNICO 

Empresa Valor Global 

ARY LEONARDO NOGUEIRA DE SALLES EIRELI - EPP R$ 1.871.410,00 
ECOPNEUS COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E SERVIÇOS LTDA R$ 2.215.400,00 

A proposta Comercia da empresa LUZENIRA COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOS 
– ME, inscrita no CNPJ/MF n° 22.095.653/0001-34, constava quantitativo de todos os itens do lote 
divergente dos quantitativos constantes em edital, o valor apresentado para o lote foi de R$ 
1.895.410,00. A pregoeira considerou a empresa DESCLASSIFICADA.  A proposta comercial da 
empresa ECOPNEUS COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E SERVIÇOS LTDA inscrita no 
CNPJ/MF n° 04.198.295/0001-03 estava sem assinatura do sócio representante, porém a pregoeira 
promoveu diligência para que o representante legal assinasse a proposta comercial, de acordo com o 
item 20.1 do edital “ É facultado a Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do Pregão 
Presencial SRP, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
Sessão Pública”. A proposta comercial da empresa ARY LEONARDO NOGUEIRA DE 
SALLES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF n° 04.198.295/0001-03, ECOPNEUS 
COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 
07.478.963/0001-44, estavam com especificações conforme o termo de referência e demais 
exigências edilícias e a contento da Administração, a Pregoeira declarou as licitantes 
CLASSIFICADAS.  DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 
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LOTE ÚNICO 

Classificação Empresa Valor Global 

1ª Colocada ARY LEONARDO NOGUEIRA DE SALLES EIRELI - 
EPP R$ 1.871.410,00 

2ª Colocada ECOPNEUS COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E 
SERVIÇOS LTDA R$ 2.215.400,00 

Como o licitante ARY LEONARDO NOGUEIRA DE SALLES EIRELI - EPP, inscrita no 
CNPJ/MF n° 04.198.295/0001-03, não foi considerado credenciado a pregoeira solicitou da 
empresa ECOPNEUS COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF n° 07.478.963/0001-44, se havia interesse em dar lance para o Lote sendo ofertado  pela 
empresa  R$ 1.870,000,00. Após o lance da empresa a Pregoeira passou a negociar com o 
fornecedor para obter o menor preço, após a negociação o valor global do lote ficou em R$ 
1.775.650,00. DA CLASSIFICAÇÃO APÓS A FASE DE LANCE E NEGOCIAÇÃO: 

LOTE ÚNICO 

Classificação Empresa Valor Global 

1ª Colocada ECOPNEUS COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E 
SERVIÇOS LTDA R$ 1.775.650,00 

2ª Colocada ARY LEONARDO NOGUEIRA DE SALLES EIRELI - 
EPP R$ 1.871.410,00 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Após a fase de lance e negociação a Pregoeira procedeu à 
abertura do envelope de documentação de habilitação da licitante classificada em primeiro lugar 
ECOPNEUS COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF 
n° 07.478.963/0001-44, para analise da documentação exigida em edital, repassando as 
documentações para visto de todos os presentes. A equipe de apoio consultou a veracidade das 
certidões apresentadas pelas empresas e imprimiu os comprovantes que farão parte do processo 
licitatório. A empresa ECOPNEUS COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E SERVIÇOS LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF n° 07.478.963/0001-44, a declaração múltipla anexo VII do edital estava sem 
assinatura do sócio representante, porém a pregoeira promoveu diligência para que o representante 
legal assinasse a proposta comercial, de acordo com o item 20.1 do edital “ É facultado a Pregoeira 
ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do Pregão Presencial SRP, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar no ato da Sessão Pública”. A empresa presentou a 
certidão exigida no item 8.3.3 do edital  “Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos 
Federais e á Dívida Ativa da União e com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)”; com 
data de validade expirada em 25 de março de 2018, apresentando apenas um protocolo da receita 
federal. A empresa não goza dos benefícios da lei 123/2006 para que seja oportunizado o prazo para 
regularização. A documentação técnica exigida no item 8.5.1 do edital “Atestado de capacidade 
técnica da licitante, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove de 
maneira satisfatória ter a licitante aptidão para desempenho dos serviços objeto da presente 
licitação, não comtempla todos os serviços objeto desta licitação, sendo informados apenas 2 
serviços e restante do atestado é apenas fornecimento de peças e pneus, que não constam no objeto 
desta licitação. A  relação contendo instalação, aparelhamento e pessoal técnico  exigida no item 
8.5.2 do edital  “Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e 
disponível para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos”,  está incompleta pois consta a 
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indicação das instalações, o pessoal técnico  porém o aparelhamento descriminado pela licitante é 
insuficiente para a execução dos serviços a serem realizados. A pregoeira proclamou a empresa 
INABILITADA. A empresa ARY LEONARDO NOGUEIRA DE SALLES EIRELI - EPP, 
inscrita no CNPJ/MF n° 04.198.295/0001-03, apresentou atestado de capacidade técnica exigido no 
item 8.5.1 do edital “Atestado de capacidade técnica da licitante, emitido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprove de maneira satisfatória ter a licitante aptidão para 
desempenho dos serviços objeto da presente licitação,  sem especificar os serviços executados pela 
empresa licitante apenas mencionado que não havia reclamação e objeção a qualidade dos serviços 
de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, sem qualificar e quantificar os 
serviços prestados. A  relação contendo instalação, aparelhamento e pessoal técnico  exigida no 
item 8.5.2 do edital  “Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e 
disponível para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos”,  está incompleta pois consta o 
pessoal técnico  qualificado, o  aparelhamento porém não consta a indicação das instalações para a 
execução dos serviços a serem realizados. A pregoeira proclamou a empresa INABILITADA.  
Como todos a empresas foram DESCLASSIFICADAS e ou INABILITADA a licitação deu-se 
por FRACASSADA. DAS OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA: Não houve ocorrência 
digna de nota. ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Como nada mais foi tratado encerra-se a 
presente Sessão referente ao Pregão Presencial SRP n.º012/2018, lavrando-se a presente ata às 
12hs:10mints, que vai assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e os demais presentes na ocasião 
de sua emissão em 04 (quatro) vias de igual teor e forma. 

 
 

 
Tatiane Pilonetto                                                                                   
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Pedro Nunes da Silva                                                              Jocicley Monteiro de Carvalho 
Equipe de Apoio                                                                                     Equipe de Apoio                                                                                                                                          
 
Presentes: 
 
 
 
Antônio Vandimar Simões 
ECOPNEUS COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E SERVIÇOS LTDA 

 
 
 

João Carlos Medeiros de Abreu, 
LUZENIRA COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOS – ME  
 
 
Ary Leonardo Nogueira de Salles  
ARY LEONARDO NOGUEIRA DE SALLES EIRELI - EPP 
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