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COMPRAS E LICITAÇÕES 

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2019 Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e 
dezenove, às 12:30 horas, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio 

devidamente constituída pela Sra. Prefeita, na forma da Portaria n. 074/2019, para o ato da Sessão do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 033/2019, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras de Ar 
e Protetores para manutenção da frota de veículos e máquinas do Município de Córrego Fundo/MG.  Mostraram interesse 

em participar do referido certame, apresentando-se para credenciamento no horário indicado as seguintes empresas:  
MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ:  
01.312.680/0001-41, com sede administrativa à Rua do Glicério, nº 691, bairro Liberdade na cidade de São Paulo/SP, 

CEP 01514-001. Neste ato, representada por Sidney Rodrigues, pessoa física inscrita no CPF: 924.181.986-34, residente 
e domiciliado à Rua Paineiras, nº 2466 apto 401, bairro Eldorado na cidade de Contagem/MG. Sendo o telefone da 
empresa (11) 3207-1355 e e-mail: licitacoes@grupotamcar.com.br. MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS 

LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 07.006.663/0001-62, com sede administrativa à Rua Progresso, nº 1150 A, bairro 
Padre Eustáquio, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP: 30.720-320. Neste ato, representada por Mucio Della Croce, 
pessoa física inscrita no CPF: 504.535.726-34, residente e domiciliado à Rua João Miranda, nº 54, apto 201 Bairro Dona 

Clara, na cidade de Belo Horizonte/MG. Sendo o telefone da empresa (31) 2103-4441 e e-mail: 
analistavendasop@minaspneus.com.br. JRS PNEUS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 07.620.907/0001 -00, com 
sede administrativa à Rua Joaquim Machado Guimarães, nº 350, bairro Rasa, na cidade de Ponte Nova/MG, CEP: 35.430-

304. Neste ato, representada por Juan Carlos Bar Matinez, pessoa física inscrita no CPF: 851.387.036-68, residente e 
domiciliado na Rua Professor Mamede, 55, Minas Brasil, Belo Horizonte -MG. Sendo o telefone da empresa (31) 3817-
2224 e e-mail: pneutex@pneutex.com.br.  As licitantes MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO – EPP,  MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA e JRS PNEUS LTDA comprovaram a 
qualidade de ME/EPP nesta fase, portanto, usufruirão dos benefícios da Lei Complementar 123/06. Terminado o 
credenciamento foi recebido o envelope 02 (proposta comercial) e 03 (habilitação). Em seguida passou-se à abertura do 

envelope 02 referente à Proposta Comercial. Após análise verificou -se que as licitantes MARIA CRISTINA PERAZZA 
TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO – EPP,  MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA e JRS 
PNEUS LTDA atenderam às exigências estipuladas no edital e que nenhuma das licitantes apresentou proposta para o 

item 02. Ato contínuo, iniciou-se a etapa de cadastramento das propostas e, posteriormente, a etapa de lances verbais. Os 
itens 24 e 27 restaram “sem acordo” pois os preços propostos pelos licitantes estão acima do preço médio do edital.  
Encerrada a fase de lances verbais, as licitantes MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO – EPP, MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA e JRS PNEUS LTDA foram declaradas 
vencedoras prévias, conforme descrição no relatório denominado “Fornecedores Vencedores”, composto de 03 (três) 
páginas anexas, que integram a presente ata. Em análise ao último lance/preço apresentado e o termo de referência, 

constatou-se que o último lance apresentado na sessão, para cada item, encontra -se dentro do preço que vem sendo 
praticado no mercado, bem como está abaixo do teto máximo de preço, atendendo ao exigido para o certame. Em seguida 
passou-se à abertura do envelope 03 (habilitação) e após minuciosa análise da documentação, o Pregoeiro dec idiu por 

suspender a sessão com base no §3º do artigo 43 da Lei Geral de Licitações (Lei Federal nº 8.666/93) para 
esclarecimento a respeito das descrições dos Certificados Técnicos Federais que diferem do exigido no edital (Certificado 
de Regularidade junto ao IBAMA, Cadastro Técnico Federal, emitido em nome do LICITANTE participante, no caso de 

revendedores cadastro com fins de comércio de pneus e similares; De acordo com a Resolução do CONAMA nº. 
416/2009, bem como, Instrução Normativa IN nº. 01/2010 do IBAMA – Ministério do Meio Ambiente.). Após análise as 
licitantes serão informadas sobre a decisão do Pregoeiro. Ressalta-se que a autenticidade das certidões digitais será 

conferida imediatamente após o encerramento da sessão. Visando cumprir a publicidade, cópia desta ata será publicada 
no Diário Oficial Eletrônico do Munic ípio de Córrego Fundo, bem como será dis ponibilizada a todos que a solicitarem. 
Pautando-se pelo princípio da celeridade, a licitante será intimada de quaisquer decisões pelo e-mail supra. 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. Romário José da Costa Pregoeiro Aureci Cristina de Faria Borges Membro Kellen Kariny e Silva Membro 
Juliana Costa Khouri Membro REPRESENTANTE DAS LICITANTES PRESENTES: MARIA CRISTINA PERAZZA 

TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO – EPP CNPJ: 01.312.680/0001-41 Sidney Rodrigues CPF: 924.181.986-
34 MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ 07.006.663/0001-62 Mucio Della Croce CPF: 
504.535.726-34 JRS PNEUS LTDA CNPJ 07.620.907/0001-00 Juan Carlos Bar Matinez CPF: 851.387.036-68 

mailto:analistavendasop@minaspneus.com.br
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RECURSOS HUMANOS 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 
039/2019 Contratante: Munic ípio de Córrego Fundo Contratada:Thalita Badinhani Lopes Constitui objeto do presente 
Contrato Administrativo a prestação temporária de serviços de excepcional interesse público pela CONTRATADA, na 

função de Médica de Saúde da Família, tendo em vista, o afastamento do servidor titular do cargo, Marcelo Henrique 
Oliveira Amarante, em virtude de licença para tratar de interesses particulares, e a necessidade da continuidade da 
prestação do serviço público. R$ 8.801,21 (oito mil, oitocentos e um reais e vinte e um centavos) mensalmente. Integra o 

valor do Contrato o adicional de insalubridade em grau médio.  01 (um) ano, no período de 24 de julho de 2.019 a 23 de 
julho de 2.020, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas. Córrego Fundo, 24 de julho de 2019. Érica Maria Leão 
Costa Prefeita  
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