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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017 

 

Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às oito 

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. 1830/2017, para o ato da Sessão do PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 035/2017, cujo objeto visa a Contratação de Empresa 

Especializada para Prestação de Serviços de Recapagem de Pneus para 

Atendimento das Secretarias Municipais de Pimenta/MG. Mostrou 

interesse em participar do referido certame, apresentando-se para 

credenciamento no horário indicado as seguintes empresas: DENIPOTTI & 

DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - EPP, 

pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n. 03.050.725/0001-82, sediada na 

Rua Francisca Pereira silva, nº 745, Bairro Empresarial Center, na cidade de 

Presidente Venceslau/SP, CEP 19.400-000, neste ato representada por 

Wilson José dos Santos Furtado, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 

347.549.528-71 e RG nº M-40.095.886-7 SSP/SP, residente e domiciliado na 

Rua Eugenio Maxminio, nº 780, Bairro Centro, na cidade de Presidente 

Venceslau/MG, telefone (18) 99153-9970 e endereço eletrônico: 

alvoradapneusltda@uol.com.br e RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI 

ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n. 18.210.168/0001-97, sediada 

na Avenida Vereador Milton Lacerda, nº 285, Bairro Distrito Industrial, na 

cidade de Lagoa da Prata/MG, CEP 35.590-000, neste ato representada por 

Felipe Alves Teixeira Fontes, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 

053.428.626-71 e RG nº MG-11.504.642 SSP/MG, residente e domiciliado na 

Rua Professora Terezinha Figueiredo Cunha, nº 565, Bairro Cidade Nova, na 

cidade de Arcos/MG, Telefone (37) 3351.2006 e endereço eletrônico: 

actualrecaplp@yahoo.com.br. Dando início à Sessão, o Pregoeiro recebeu o 

(s) representante (s) da (s) licitante (s) participante (s) e, em seguida, solicitou 

o envelope 01 (Credenciamento), credenciando-o (s). Nesta fase os licitantes 

comprovaram a qualidade de ME/EPP e usufruirão, nesta licitação, dos 

benefícios da Lei Complementar 123/06. Declarado encerrado o 

credenciamento foi recebido o (s) envelope (s) 02 (proposta comercial) e 03 

(habilitação). Em seguida passou-se à abertura do (s) envelope (s) 02 

referente à (s) Proposta (s) Comercial (s). Após análise verificou-se que a (s) 

proposta (s) escrita (s) atenderam a todas as exigências do edital. Diante disto 

classifica-se as propostas das licitantes tendo em vista o atendimento de 
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todos os requisitos 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 duas 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 licitantes 

DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 

LTDA – EPP e RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI ME declaradas 

previamente vencedora do certame. Em seguida passou-se à abertura do 

envelope 03 (habilitação). Para conferência/aferição dos índices de 

qualificação econômica e financeira (exigência do item 6.2.4, alíneas “b” à “f” 

do edital) a documentação foi apreciada pelo Contador Flávio Henrique 

Borges que aferiu os índices declarando ter sido atendido as exigências 

do edital com relação às exigências do item 6.2.4, alíneas “b” à “f” do 

edital. Com relação aos demais itens de habilitação, após minuciosa análise 

da documentação, inclusive validação das Certidões online, constatou-se 

que a documentação apresentada pelas empresas DENIPOTTI & DENIPOTTI 

COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA – EPP e 

RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI ME estava em pleno acordo com o 

Edital, portanto, as licitantes declaradas habilitadas. Nos termos do Art. 4º, 

XVIII da Lei 10.520/02, não houve manifestação sobre a intenção de recorrer 

da decisão. O pregoeiro delibera-se por adjudicar o objeto da licitação a 

licitante DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE 

PNEUS LTDA – EPP – itens: 08, 09 e 11 e RECAPAGEM FELIPE FONTES 

EIRELI ME – itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 10. Contudo a presente 

licitação totalizou o valor de R$76.194,00 (Setenta e Seis mil, Cento e 

Noventa e Quatro reais). 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. 


