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Marliéria, 15 de Janeiro de 2015 – Diário Oficial Eletrônico 

ANO III/ Nº 010 – Lei Municipal 1016 de 18/07/2013. 

  _____________________________ 

MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA 

ESTADO DE MINAS GERAIS  

 

 

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2015 

PROCESSO: 05/2015 

Aos 15 (quinze) dias do mês de janeiro de 2015, 

às09:00 horas, reuniu-se na sala de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Marliéria, a Comissão 

Permanente de Licitação-CPL, designada pelo Sr. 

Prefeito Municipal, através da Portaria 044/2014  

para julgamento da proposta do processo 

licitatório, modalidade Pregão nº 01/2015, 

referente à aquisição de pneus novos para a 

Secretaria Municipal  de Educação. 

Apresentaram-se para participação no processo 

licitatório as empresas RG PNEUS LTDA, CNPJ: 

25.567.140/0001-77; COMERCIAL REAL DE 

PNEUS LTDA EPP, CNPJ; 03.348.118/0001-

01;CONTINENTAL VEÍCULOS E PEÇAS EIRELI-ME, 

CNPJ: 08.030.029/0001-28e as empresas MINAS 

EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, 

CNPJ: 07.006.663/0001-62e MOURA E MOURA 

INFORMÁTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA 

CNPJ: 07.487.504/0001-27, enviaram os 

envelopes via correio.Aberta a reunião pela 

Sr.Pregoeiro, foi constatado que os licitantes 

supra citado entregaram os envelopes de 

documentações e propostas devidamente 

lacrados. Abertos os envelopes contendo as 

propostas comerciais, ficou constado que as 

licitantes apresentaram devidamente 

preenchidas, carimbadas e assinadas, contendo 

os valores unitário de cada item e global 

respectivamente sendo declaradas habilitas. Deu-

se início a fases de lances..Após o primeiro item, 

foi aberto o envelope de documentação da 

empresa vencedora. Foi adjudicado para a 

empresa RG PNEUS LTDA, CNPJ: 

25.567.140/0001-77 o item 01(um) com o valor 

unitário de R$988,00 (novecentos e oitenta e 

oito reais) sendo o valor global R$19.760,00 

(dezenove mil, setecentos e sessenta reais) e a 

Empresa COMERCIAL REAL DE PNEUS LTDA EPP,  

 

CNPJ; 03.348.118/0001-01 o item 02(dois) com o 

valor unitário de R$468,00(quatrocentos e 

sessenta e oito reais) sendo o valor global de 

R$7.020,00 (Sete mil e vinte reais). Todas as 

empresas declararam que não pretendem 

recorrer da decisão da Comissão de Pregão. Após 

encerramento da sessão às 10:35  a Empresa de 

Correios e Telégrafos fez a entrega de um 

envelope  em nome da Empresa COMÉRCIO DE 

PNEUS VALETÃO LTDA. Nada mais, havendo a 

tratar, encerrou-se a sessão, que lida vai assinada 

pela Comissão e todos os presentes que assim 

desejarem. 

 

Gerson Quintão Araújo 

Pregoeiro 

 

Dilcéia Martins da Silva Lana      Membro 
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