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Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às catorze horas, na sala de 

reuniões da Prefeitura do Município de Porecatu, realizou-se a sessão de abertura dos 

envelopes do procedimento de licitação nº 20/2017, na modalidade pregão presencial nº 

14/2017, tipo menor preço por lote, objetivando a aquisição parcelada de pneus, câmaras de 

ar e protetores para as Secretarias de Urbanismo, Obras e Viação, Educação e Saúde, 

estando presentes a pregoeira Salete Suzana Cavalcanti e Silva Refosco e o membro da 

equipe de apoio Leonardo Henrique dos Santos. Protocolizaram os envelopes de proposta de 

preços e habilitação as empresas A.M. Mendes Acessórios EPP, Guará Pneus Ltda, Bolanho 

& Bolanho Ltda, Arce Distribuidora de Produtos Automotivos Eireli ME, Modelo Pneus 

Ltda e Alberto Caio Tamborrino Importação e Exportação EPP. Foram credenciadas as 

empresas supracitadas. Em seguida foram abertos os envelopes de proposta de preço cujo 

valor máximo do lote 1 é R$ 281,377,33 (duzentos e oitenta e um mil, trezentos e setenta e 

sete reais e trinta e três centavos ); lote 2: R$ 274.782,00 (duzentos e setenta e quatro mil, 

setecentos e oitenta e dois reais) e lote 3: R$ 70.150,33 (setenta mil, cento e cinqüenta reais 

e trinta e três centavos). A empresa A.M. Mendes Acessórios EPP propôs o valor de R$ 

230.426,00 (duzentos e trinta mil, quatrocentos e vinte e seis reais) para o lote 1, R$ 

238.668,00 (duzentos e trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais) para o lote 2 e R$ 

57.139,00 (cinquenta e sete mil, cento e trinta e nove reais) para o lote 3. A empresa Guará 

Pneus Ltda propôs o valor de R$ 63.040,00 (sessenta e três mil e quarenta reais) para o lote 

3 e não cotou os lotes 1 e 2. A empresa Bolanho & Bolanho Ltda propôs o valor de R$ 

262.220,00 (duzentos e sessenta e dois mil, duzentos e vinte reais) para o lote 1, R$ 

248.300,00 (duzentos e quarenta e oito mil e trezentos reais) para o lote 2 e R$ 55.073,00 

(cinquenta e cinco mil e setenta e três reais) para o lote 3. A empresa Arce Distribuidora de 

Produtos Automotivos Eireli ME propôs o valor de R$ 211.396,00 (duzentos e onze mil, 

trezentos e noventa e seis reais) para o lote 1, R$ 222.404,00 (duzentos e vinte e dois mil, 

quatrocentos e quatro reais) para o lote 2 e R$ 68.809,00 (sessenta e oito mil, oitocentos e 

nove reais) para o lote 3. A empresa Modelo Pneus Ltda propôs o valor de R$ 256.806,00 

(duzentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e seis reais) para o lote 1, R$ 267.194,00 

(duzentos e sessenta e sete mil, cento e noventa e quatro reais) para o lote 2 e R$ 65.841,00 

(sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e um reais) para o lote 3, contudo, por se tratar 

de lote exclusivo para MEI, ME e EPP, teve a proposta para o lote 3 desclassificada. A 

empresa Alberto Caio Tamborrino Importação e Exportação EPP propôs o valor de R$ 

253.198,00 (duzentos e cinquenta e três mil, cento e noventa e oito reais) para o lote 1, R$ 

260.755,58 (duzentos e sessenta mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito 

centavos) para o lote 2 e não cotou o lote 3. Após a disputa dos lances obteve-se o seguinte 
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resultado: os valores dos lotes 1 e 2 foram fechados respectivamente em R$ 207.000,00 

(duzentos e sete mil reais) e R$ 219.500,00 (duzentos e dezenove mil e quinhentos reais) 

propostos pela empresa Arce Distribuidora de Produtos Automotivos Eireli ME. Em seguida 

foram verificados os documentos do envelope de habilitação e a empresa Arce Distribuidora 

de Produtos Automotivos Eireli ME foi habilitada. Para o lote 3, a vencedora foi a empresa 

Guará Pneus Ltda com o valor de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais). Em seguida, foi 

aberto o envelope de habilitação e a empresa foi inabilitada por não apresentar Certificado 

do Ibama para o item 5 – câmara de ar e para o item 4 – protetor. Passou-se para a abertura 

do envelope de habilitação da segunda classificada, Bolanho & Bolanho Ltda que também 

foi inabilitada por não apresentar Certificado do Ibama para o item 4 – protetor. Foi então 

aberto o envelope de habilitação da empresa A.M. Mendes Acessórios EPP, terceira 

classificada que foi habilitada. O valor do lote foi fechado em R$ 54.900,00 (cinquenta e 

quatro mil e novecentos reais), último lance dado pela empresa citada. As empresas Arce 

Distribuidora de Produtos Automotivos Eireli ME e A.M. Mendes Acessórios EPP foram 

declaradas vencedoras dos seus respectivos lotes. Os representantes das empresas Guará 

Pneus Ltda, Alberto Caio Tamborrino Importação e Exportação EPP e Modelo Pneus Ltda 

não aguardaram para assinar a ata. Nada mais a tratar a pregoeira encerrou a sessão que vai 

assinada pelos presentes. 

  

 

Salete Suzana Cavalcanti e Silva Refosco                              Leonardo Henrique dos Santos          

Pregoeira                                                                                 Membro da equipe de apoio 

 

 

Licitantes 

 

A.M. Mendes Acessórios EPP 

 

Bolanho & Bolanho Ltda 

 

Arce Distribuidora de Produtos Automotivos Eireli ME 


