
 
 

Cotação Prévia de Preços 006-2019 – Processo de Execução 006/2019 
Nº do processo no sistema: 031 

Tipo da despesa: Administrativa 
Descrição da despesa: Veículo (manutenção, pneus, troca de óleo, impostos obrigatórios, etc) 

Código da natureza da despesa: 3390.3999 
Nome da Natureza de despesa: outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 

Unidade de fornecimento: UN 
Objeto:  fornecimento de 02 (dois) pneus novos (não remold), especificação 265/70 R 16 ATR 

(all terrain) + balanceamento e alinhamento - Meta /Etapa (todas do projeto) 
 

Em 26/07/2019, às 17h45 na sede da Biodiversitas, reuniu-se o coordenador administrativo sr. Helder 
Galvão Pereira, a coordenadora Técnica sra. Karen Lissa Goodwin e a Superintendente Geral Sra. 
Gláucia Moreira Drummond para a apuração das propostas de preços da Cotação Prévia de Preços nº 
006-2019 – Processo de Execução 006/2019. Foi informando que o horário de apresentação de 
propostas de preços foi prorrogado até às 17h30 atendendo pedido do fornecedor Antar Ltda. para 
que pudesse enviar a proposta de preços. Iniciando a apuração constatou-se que foram recebidas as 
propostas de preços dos seguintes fornecedores convidados e que as mesmas foram redigidas de 
acordo com o processo: 
- Mix Pneus Ltda. (Garra Pneus), CNPJ 10.482.611/0002-58, proposta de preços no valor total de R$ 
1.504,00 (hum mil, quinhentos e quatro reais), 
- Antar Ltda. (Cia do Pneu Michelin), CNPJ 01.383.618/0001-40, proposta de preços no valor total 
de R$ 2.376,00 (dois mil, trezentos e setenta e seis reais), 
- BH Costa Pneus Ltda., CNPJ 23.592.391/0001-86, proposta de preços no valor total de R$ 1.928,00 
(hum mil, novecentos e vinte e oito reais). 
O fornecedor convidado Pneusola Pneus e Peças S/A., CNPJ 17.281.668/0009-04, não enviou 
proposta de preços e não manifestou após contatos telefônicos. 
 

Emitiu-se então o quadro comparativo de propostas de preços: 
Fornecedor CNPJ Preço total Colocação 

Mix Pneus Ltda. (Garra Pneus) 10.482.611/0002-58 R$ 1.504,00 1º lugar 
Antar Ltda.  
(Cia do Pneu Michelin) 

01.383.618/0001-40 R$ 2.376,00 3º lugar 

BH Costa Pneus Ltda. 23.592.391/0001-86 R$ 1.928,00 2º lugar 
 
 

Conforme acima o fornecedor Mix Pneus Ltda. (Garra Pneus), apresentou proposta de menor 
preço total para os produtos e serviços, valor R$ 1.504,00 (hum mil, quinhentos e quatro 
reais), sendo declarada a vencedora do processo e não havendo dúvidas ou esclarecidas, o 
respectivo fornecedor será comunicado e gerado o pedido/ordem de compra dos produtos. 
 
 
 

Belo Horizonte, 26 de julho de 2019. 

                                                
Helder Galvão Pereira                                          Karen Lissa Goodwin 
Coordenador Financeiro                                       Coordenadora Técnica 

          
Glaucia Moreira Drummond 
Superintendente Geral 


