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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 
 
Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às doze horas, na 
sala de reuniões da Prefeitura Municipal, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio 
devidamente constituída pelo Sr. Prefeito Municipal, na forma do Decreto n. 
1.647/2016, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016, cujo 
objeto visa a Aquisição de Pneus Novos (primeira vida) devidamente 
certificados pelo INMETRO, Câmaras de Ar e Protetores para uso da Frota 
Veicular do Município de Pimenta/MG. Mostrou interesse em participar do 
referido certame as seguintes empresas: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS - LTDA, 
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 25.734.807/0001-89, com sede 
administrativa na Rua Santo Antônio, nº 960, Bairro Jardim Santo Antônio, 
Piumhi/MG – CEP: 37.925-000, neste ato representado por Éden Luis dos Santos, 
pessoa física inscrita no CPF sob o nº 531.835.096-87 e RG nº MG- 2.743.631 
SSP/MG, (37) 9909-5905; LF EMPRESARIAL - LTDA, pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ sob o nº 21.895.235/0001-69, com sede administrativa na Rua Progresso, 
1.150 – Letra D- Bairro  Padre Eustáquio – Belo Horizonte-MG – CEP: 30.130-
180, neste ato representado por José Eustáquio Chaves, pessoa física inscrita no 
CPF: 091.388.116-34 e RG nº 269.306 SSP/MG (31) 99956-1280 e CPA – 
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS - LTDA, pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ sob o nº 21.538.565-05, com sede administrativa à Rua Eugênio Belloto, nº 
200, galpão F - Bairro Vila Livieiro, São Paulo/SP, que nos termos do item 16.14 
do edital enviou os envelopes por correio em tempo hábil. Dando início à Sessão, 
o Pregoeiro recebeu os representantes das licitantes participantes e, em seguida, 
solicitou o envelope 01 (Credenciamento), credenciando-os. Foi aberto neste 
momento o envelope da licitante CPA – COMERCIAL E IMPORTADORA DE 
PNEUS - LTDA, que contem três envelopes (envelope 01 – credenciamento, 
envelope 02 – proposta comercial e envelope 03 – habilitação)  sendo aberto e 
conferido os documentos de credenciamento. Nesta fase, as licitantes MGA 
PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA e LF EMPRESARIAL - LTDA, comprovaram a 
qualidade de ME/EPP e poderão, nesta licitação usufruir do tratamento favorecido 
e diferenciado previsto na lei Complementar 123/2006. Terminado o 
credenciamento foram recebidos os envelopes 02 (proposta comercial) e 03 
(habilitação). Em seguida passou-se à abertura dos envelopes 02 referente as 
Propostas Comerciais. Registra-se nesta ata que para o item 36 houve equívoco 
na digitação da especificação do produto por parte do município fazendo constar 
no mesmo a exigência de “Pneu 1000 R20 Diagonal / Tração / 16 Lonas / Mínimo 
de Sulco 20mm / Borrachudo / utilização em serviço misto / aprovado pelo 
INMETRO / garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação” o que se mostra 
como incoerência no quesito R20 Diagonal por serem especificações 
antagônicas. Confirmado com a unidade solicitante, o pneu que atende à 
demanda do município é o Pneu Radial ficando confirmado com os licitante que é 
este que deverá ser entregue. Com relação à análise das propostas e o teto 
máximo, constatou-se o que segue: a) o licitante MGA PNEUS E ACESSÓRIOS 
LTDA ultrapassou o teto máximo de preços nos itens 02, 03 e 06, sendo que, 
questionado nos termos do disposto no item 5.5.7 do edital, declarou que não 
consegue adequar o preço da proposta nestes itens ao teto máximo definido no 
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edital, sendo portanto desclassificado nestes itens; b) a licitante CPA – 
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS - LTDA ultrapassou o teto máximo 
de preços nos itens 20, 22, 27, 28 e 30, sendo que, não estando presente 
representante da licitante na sessão não foi possível a oportunizar a adequação 
do preço da proposta nestes itens ao teto máximo definido no edital, nos termos 
do item 5.5.7 do edital, sendo portanto desclassificado nestes itens. Para os itens 
36 e 37 a licitante CPA – COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS – LTDA 
apresentou proposta de preços para produto que não atende a especificação 
exigida no edital, sendo portanto desclassificada nestes itens. Registra-se nesta 
ata que a licitante CPA – COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS - LTDA 
não apresentou a proposta em formato digital. Tendo em vista o que dispõe o 
edital em seu item 16.7 “não serão considerados motivos para desclassificação, 
simples omissões ou erros formais na proposta ou da documentação, desde que 
sejam irrelevantes e não prejudiquem o processamento da licitação e o 
entendimento da proposta, e que não firam os direitos das demais licitantes”, a 
equipe de apoio lançou a proposta deste licitante no sistema informatizado do 
município e o pregoeiro delibera-se por classificar a proposta de todos os 
licitantes visando uma ampliação da disputa e, consequentemente uma proposta 
mais vantajosa para a Administração Pública com vistas a garantir o interesse 
público. Desse modo, consideram-se as propostas de todos os licitantes válidas 
nos termos do edital. Ato contínuo iniciou-se a etapa de lances verbais. Após esta 
etapa os menores preços apresentados foram conforme relatório anexo, 
denominado “Mapa de Apuração de Vencedores”, composto de quatro páginas 
que fazem parte integrante desta ata. Em análise do último preço apresentado e 
do termo de referência, constatou-se que o último preço apresentado na sessão 
de lances encontra-se dentro do preço que vem sendo praticado no mercado, 
bem como está abaixo do teto máximo de preços unitários e totais, definido para 
esta licitação, sendo as empresas: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS – LTDA; LF 
EMPRESARIAL – LTDA e CPA – COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS - 
LTDA declaradas previamente vencedoras do certame. Em seguida passou-se à 
abertura do envelope 03 (habilitação) e após minuciosa análise da documentação, 
inclusive validação das Certidões online, constatou-se que a documentação 
apresentada pelas licitantes MGA PNEUS E ACESSÓRIOS – LTDA; LF 
EMPRESARIAL – LTDA e CPA – COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS - 
LTDA estavam em pleno acordo com o Edital, portanto, as licitantes foram 
declaradas habilitadas. Diante de tudo e estando os licitantes devidamente 
habilitados, o pregoeiro delibera-se por adjudicar os itens aos licitantes 
vencedores. Nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, não houve 
manifestação sobre a intenção de recorrer da decisão. Contudo a presente 
licitação totalizou o valor de R$121.374,90 (cento e vinte e um mil, trezentos e 
setenta e quatro reais e noventa centavos). Ato contínuo, o processo será 
encaminhado à Procuradoria Municipal, para, nos termos do Art. 38, Paragrafo 
Único da Lei 8.666/93, emita o competente Parecer Jurídico. Em seguida, 
encaminha-se à autoridade competente para que se proceda à homologação. Em 
nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão, lavrando-se a 
presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por quem de direito. 


