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PROPOSTA DE PREÇOS “AJUSTADA” APÓS FASE DE LANCES 

 

AO 

MUNICÍPIO DE MERCEDES/PR.  

Edital de Pregão (Eletrônico) nº 2/2022 – Processo Licitatório nº 5/2022. 

 
OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a formalização de 

Ata de Registro de Preços para eventual prestação de serviços de reforma de pneus de caminhões 

e ônibus pertencentes à frota da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos e da Secretaria 

de Educação e Cultura do Município de Mercedes.  
 

Prezados Senhores,  
 

                              A Empresa DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE 

PNEUS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 03.050.725/0001-82 e Inscrição Estadual nº 

563.025.947.116, com sede na Rua Francisca Pereira da Silva, 745, Empresarial Center, Presidente 

Venceslau, Estado de São Paulo, neste ato representado por seu sócio administrador, Sr. CARLOS 

AFONSO DENIPOTTI JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade (RG) 

nº 32.504.524-0 e CPF/MF nº 345.092.648-95, residente e domiciliado na Henrique Dias, número 153, 

Centro, na cidade e Comarca de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, infra-assinado, vem 

respeitosamente à presença de Vossas Senhorias, apresentar nossa proposta de preços “AJUSTADA” após 

regular participação do Pregão em epígrafe, realizada em 20 de janeiro de 2022, a parti das 08h30min, que 

resultou no seguinte preço: 

 
ANEXO 01  

 

Item Descrição Sistema de 
recapagem 

UNID. Qde. Marca Unit. Total 

1 Pneu 275x80x22,5 misto; liso Pré-moldado UND. 60 B. Meloborr 375,00 22.500,00 

 (vinte e dois mil e quinhentos reais)      
 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS “AJUSTADA” APÓS FASE DE 

LANCES...R$ 22.500,00 (VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS). 

 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO.  

 

    Garantia: 01 (um) ano, em face de defeitos de má qualidade.  

 

Dados bancários p/pagamento: agência 320-4 C/C 15.300-3 do Brasil S/A. 
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Condições de pagamento: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a 

partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito/depósito/transferência 

em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.  

 

Apresentamos nossa proposta para a execução do objeto do referido Processo licitatório, pelos preços unitários 

e total aqui definidos, declarando que neles encontram-se incluídas além do lucro, quaisquer vantagens, 

abatimentos, descontos, despesas com mão de obra, materiais, equipamentos, fretes, impostos, taxas e 

contribuições sociais, obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, tarifas, seguros, 

responsabilidade civil e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre a contratação;  

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 00 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão Pública do Pregão. 

 

Declaramos que concordamos com todas as normas do edital supra mencionado e propomos a executar os 

serviços/entregar os materiais constantes do Anexo I, obedecendo ao edital de licitação, sendo que a mera 

apresentação da presente proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas no edital e seus 

anexos. 

 

PRAZO DE ENTREGA: prestação do serviço iniciará a partir de janeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), 

devendo a Beneficiária da Ata de Registro de Preços retirar os pneus a serem reformados em até 2 (dois) 

dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Compra e, entregar o objeto, devidamente reformado, em 

até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua retirada, no Município de Mercedes, junto a Secretaria 

que solicitou o objeto. Os pneus serão retirados e entregues, devidamente recapados, no Município de 

Mercedes, correndo os custos de transporte por conta da Beneficiária da Ata de Registro de Preços, sendo 

que a ATA terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura. 
 

Declaramos que o responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços será o Sr. CARLOS AFONSO 

DENIPOTTI JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade (RG) nº 32.504.524-

0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF número 345.092.648-95, residente e domiciliado na Avenida Maria Abadia da 

Silva, número 65, Bairro Cidade Jardim, na cidade e Comarca de Presidente Venceslau, CEP.: 19400-000, 

Estado de São Paulo. Por fim, declaramos que a apresentação da proposta implicará na plena aceitação das 

condições estabelecidas no edital e seus anexos. 

 

Presidente Venceslau-SP, 20 de janeiro de 2022. 

 

 

______________________________________ 

DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 

CARLOS AFONSO DENIPOTTI JUNIOR  

(RG) nº 32.504.524-0 SSP/SP 

 CPF/MF Nº 345.092.648-9 
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