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ATA DE REALIZAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0052/2020 
Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte às 09:00, reuniram, o 

Pregoeira Substitua deste Órgão, Sra KEDINA CANTÍLIO PEREIRA TIMOTEO e 

membros da Equipe de Apoio Srªs ELIANE PEREIRA DE AGUIAR e RENATA 

APARECIDA ARÊAS AMORIM, designados pelo Prefeito Municipal, através da Portaria 

nº 217/2020, de 29/06/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/02,  para 

realizarem os procedimentos relativos ao Pregão Presencial Nº 0052/2020, referente ao 

Processo nº 003591/2019. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE 

RECAUCHUTAGEM DE PNEUS. Em conformidade com às disposições contidas no Edital, 

a Pregoeira abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento de interessados. A seguir foram 

recebidos os envelopes contendo as propostas de preços e as documentações de habilitação. 

Procedeu-se à abertura dos envelopes de propostas de preços e logo em seguida foi efetuado 

o registro dos preços apresentados pelos respectivos licitantes no sistema informatizado 

próprio do Pregão Presencial. As proponentes foram classificadas de acordo com o disposto 

nos incisos VIII e IX, do Art.4º, da Lei 10.520/02. Após essa fase, foi iniciada a fase 

competitiva e as licitantes convocadas para apresentação de lances, sendo registrados no 

histórico que, ao final da sessão, produziram os seguintes resultados: 

J P BELEZE nos lotes 5 por "Declínio de lance", 6 por "Declínio de lance", 8 por "Declínio 

de lance", 11 por "Declínio de lance", 13 por "Não cotar todos os itens", 14 por "Não cotar 

todos os itens", 15 por "Não cotar todos os itens", 23 por "Não cotar todos os itens" e 24 por 

"Não cotar todos os itens", RENOVA TRAÇÃO RECAPAGEM LTDA nos lotes 1 por 

"Declínio de lance", 2 por "Valor inexequível", 3 por "Declínio de lance", 4 por "Declínio de 

lance", 7 por "Declínio de lance", 9 por "Declínio de lance", 10 por "Declínio de lance", 12 

por "Declínio de lance", 13 por "Não cotar todos os itens", 14 por "Não cotar todos os itens", 

15 por "Declínio de lance", 16 por "Valor inexequível", 17 por "Valor inexequível", 18 por 

"Valor inexequível", 19 por "Declínio de lance", 20 por "Declínio de lance", 21 por "Valor 

inexequível", 22 por "Valor inexequível", 23 por "Não cotar todos os itens" e 24 por "Não 

cotar todos os itens", SOCIEDADE COELHO LTDA nos lotes 1 por "Declínio de lance", 2 

por "Declínio de lance", 3 por "Declínio de lance", 4 por "Declínio de lance", 5 por "Declínio 

de lance", 6 por "Declínio de lance", 7 por "Declínio de lance", 8 por "Declínio de lance", 9 

por "Declínio de lance", 10 por "Declínio de lance", 11 por "Declínio de lance", 12 por 

"Declínio de lance", 16 por "Declínio de lance", 17 por "Declínio de lance", 18 por "Declínio 

de lance", 19 por "Declínio de lance", 20 por "Declínio de lance", 21 por "Declínio de lance" 

e 22 por "Declínio de lance" e VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP nos 

lotes 1 por "Declínio de lance", 2 por "Declínio de lance", 3 por "Valor inexequível", 4 por 

"Valor inexequível", 5 por "Valor inexequível", 6 por "Valor inexequível", 7 por "Valor 

inexequível", 8 por "Valor inexequível", 9 por "Valor inexequível", 10 por "Valor 

inexequível", 11 por "Valor inexequível", 12 por "Valor inexequível", 13 por "NÃO 

APRESENTAR O CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES 

POTENCIALMENTE POLUIDORAS E/OU UTILIZADORAS DE RECURSOS 

AMBIENTAIS (ITEM 7.5.1)", 14 por "NÃO APRESENTAR O CADASTRO TÉCNICO 

FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E/OU 
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UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS (ITEM 7.5.1)", 15 por "NÃO 

APRESENTAR O CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES 

POTENCIALMENTE POLUIDORAS E/OU UTILIZADORAS DE RECURSOS 

AMBIENTAIS (ITEM 7.5.1)", 16 por "Declínio de lance", 17 por "Declínio de lance", 18 

por "Declínio de lance", 19 por "Valor inexequível", 20 por "Valor inexequível", 21 por 

"Declínio de lance", 22 por "Declínio de lance", 23 por "NÃO APRESENTAR O 

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE 

POLUIDORAS E/OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS (ITEM 7.5.1) " e 

24 por "NÃO APRESENTAR O CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES 

POTENCIALMENTE POLUIDORAS E/OU UTILIZADORAS DE RECURSOS 

AMBIENTAIS (ITEM 7.5.1)". 

HISTÓRICO DE LANCES: 

Lote 1 Rodada 0: J P BELEZE lance R$ 22.800,00 (vinte e dois mil oitocentos 

reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 

subsequente.  

Lote 2 Rodada 1: VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP lance 

R$ 11.100,00 (onze mil cem reais), J P BELEZE lance R$ 10.950,00 (dez mil 

novecentos e cinquenta reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se 

a disputa do lote subsequente.  

Lote 3 Rodada 0: J P BELEZE lance R$ 18.240,00 (dezoito mil duzentos e 

quarenta reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 

lote subsequente.  

Lote 4 Rodada 0: J P BELEZE lance R$ 6.080,00 (seis mil oitenta reais) e não 

havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 5 Rodada 1: RENOVA TRAÇÃO RECAPAGEM LTDA lance R$ 

5.990,00 (cinco mil novecentos e noventa reais) e não havendo mais lances para 

o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 6 Rodada 1: RENOVA TRAÇÃO RECAPAGEM LTDA lance R$ 

8.980,00 (oito mil novecentos e oitenta reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 7 Rodada 0: J P BELEZE lance R$ 8.000,00 (oito mil reais) e não havendo 

mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 8 Rodada 1: RENOVA TRAÇÃO RECAPAGEM LTDA lance R$ 

39.960,00 (trinta e nove mil novecentos e sessenta reais), J P BELEZE lance R$ 

39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais).  

Lote 8 Rodada 2: RENOVA TRAÇÃO RECAPAGEM LTDA lance R$ 

39.880,00 (trinta e nove mil oitocentos e oitenta reais) e não havendo mais 

lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  
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Lote 9 Rodada 1: RENOVA TRAÇÃO RECAPAGEM LTDA lance R$ 

19.782,00 (dezenove mil setecentos e oitenta e dois reais), J P BELEZE lance 

R$ 19.764,00 (dezenove mil setecentos e sessenta e quatro reais) e não havendo 

mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 10 Rodada 1: J P BELEZE lance R$ 21.960,00 (vinte e um mil novecentos 

e sessenta reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 

lote subsequente.  

Lote 11 Rodada 1: RENOVA TRAÇÃO RECAPAGEM LTDA lance R$ 

25.584,00 (vinte e cinco mil quinhentos e oitenta e quatro reais) e não havendo 

mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 12 Rodada 0: J P BELEZE lance R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) 

e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 13 Rodada 1: VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP lance 

R$ 2.786,00 (dois mil setecentos e oitenta e seis reais), SOCIEDADE COELHO 

LTDA lance R$ 2.772,00 (dois mil setecentos e setenta e dois reais).  

Lote 13 Rodada 2: VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP lance 

R$ 2.730,00 (dois mil setecentos e trinta reais), SOCIEDADE COELHO LTDA 

lance R$ 2.730,00 (dois mil setecentos e trinta reais) e não havendo mais lances 

para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 14 Rodada 1: SOCIEDADE COELHO LTDA lance R$ 4.380,00 (quatro 

mil trezentos e oitenta reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se 

a disputa do lote subsequente.  

Lote 15 Rodada 1: VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP lance 

R$ 3.190,00 (três mil cento e noventa reais), SOCIEDADE COELHO LTDA 

lance R$ 3.190,00 (três mil cento e noventa reais).  

Lote 15 Rodada 2: SOCIEDADE COELHO LTDA lance R$ 2.960,00 (dois mil 

novecentos e sessenta reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 16 Rodada 0: J P BELEZE lance R$ 10.000,00 (dez mil reais) e não 

havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 17 Rodada 0: J P BELEZE lance R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e não 

havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 18 Rodada 0: J P BELEZE lance R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) e não 

havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 19 Rodada 0: J P BELEZE lance R$ 7.600,00 (sete mil seiscentos reais) e 

não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 

ESPÍRITO SANTO 

 

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000 4 

Lote 20 Rodada 0: J P BELEZE lance R$ 7.600,00 (sete mil seiscentos reais) e 

não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 21 Rodada 0: J P BELEZE lance R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não 

havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 22 Rodada 0: J P BELEZE lance R$ 2.500,00 (dois mil quinhentos reais) 

e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 23 Rodada 1: VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP lance 

R$ 1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais), SOCIEDADE COELHO 

LTDA lance R$ 1.436,00 (um mil quatrocentos e trinta e seis reais).  

Lote 23 Rodada 2: VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP lance 

R$ 1.432,00 (um mil quatrocentos e trinta e dois reais), SOCIEDADE 

COELHO LTDA lance R$ 1.420,00 (um mil quatrocentos e vinte reais).  

Lote 23 Rodada 3: VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP lance 

R$ 1.420,00 (um mil quatrocentos e vinte reais) e não havendo mais lances para 

o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 24 Rodada 1: VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP lance 

R$ 10.650,00 (dez mil seiscentos e cinquenta reais), SOCIEDADE COELHO 

LTDA lance R$ 10.650,00 (dez mil seiscentos e cinquenta reais).  
Os Lotes 01, 03, 04, 07, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 não obtiveram lances, mantendo o 

valor da proposta inicial. 

EMPRESAS VENCEDORAS POR LOTE: 

J P BELEZE nos lotes 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 no valor total de 

R$ 198.494,00 (cento e noventa e oito mil quatrocentos e noventa e quatro reais), RENOVA 

TRAÇÃO RECAPAGEM LTDA nos lotes 5, 6, 8 e 11 no valor total de R$ 80.434,00 

(oitenta mil quatrocentos e trinta e quatro reais) e SOCIEDADE COELHO LTDA nos lotes 

13, 14, 15, 23 e 24 no valor total de R$ 22.140,00 (vinte e dois mil cento e quarenta reais). 

Obs: A empresa VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA – EPP foi inabilitada por 

não apresentar o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou 

utilizadoras de recursos ambientais (item 7.5.1) do Edital, no lugar foi apresentado pela 

empresa “Licença Ambiental de Operação nº 44/2017” emitida pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente de Venda Nova do Imigrante, além do que o documento veio sem 

autenticação. Em diligência com o Douto Procurador Sr. Eder Cordeiro dos Santos, esta 

equipe foi orientada a inabilitar a empresa e abrir prazo de recurso, mas não foi desejado pela 

empresa.  

Depois de verificado junto ao Site do Tribunal de Contas da União/Controladoria Geral da 

União a idoneidade e a regularidade da documentação dos licitantes classificados, os mesmos 

foram arrematantes dos respectivos lotes, tendo sido, então, concedida a palavra aos presentes 

à sessão para manifestação da intenção de recurso, após ser divulgado o resultado da licitação 

conforme indicado no quadro "Resultado da Sessão Pública", tendo os mesmos desistidos de 
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impetrarem recurso. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11h45min, cuja 

ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial, Equipe de Apoio e Representantes 

Presentes. 
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