
 

 
MUNICÍPIO DE MUQUI 
ESPÍRITO SANTO 

 
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 61-2019 
 
 
Aos vinte e seis do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, a partir de  08:30h, reuniu-se na sala 
de reuniões da Prefeitura Municipal de Muqui, situada à Rua Satyro França, 95, Centro, Muqui, Estado do 
Espírito Santo, o Pregoeiro Oficial desta Prefeitura, Sr(a). Miguel Montozo Neto, e os membros da 
Equipe de Apoio Srªs. Marina Batista Muchuli Silva e Paula Dutra Jerônimo, para, em atendimento às 
disposições contidas na Lei nº 10.520/02, realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presencial nº 
061/2019, concernentes ao Processo nº 4334/2019, com o fim especial centrado na contratação de serviço 
de transporte escolar para aluno portador de necessidades especiais. Iniciando os trabalhos e, em 
conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou o 
credenciamento do(s) interessado(s), sendo participante a Empresa RG LOCADORA LTDA, representada 
pela titular Sra. Gleide Maria Siqueira. Já recepcionados os envelopes contendo proposta e documento(s) de 
habilitação. Procedeu-se à abertura do envelope de proposta; sendo a proposta considerada dentro da 
conformidade; em seguida, procedeu-se ao registro do(s) preço(s) apresentados pelo(s) respectivo(s) 
licitante(s). A proponente foi classificada e convocada para apresentação de valores e lances, de acordo com 
o disposto nos incisos VIII e IX, do Art.4º, da Lei 10.520. Após essa fase, foi iniciada fase de negoiação, sendo 
apresentados os valores e registrados, conforme adiante: 
HISTÓRICO DE LANCES 

  RG LOCADORA LTDA.ME  

 /DIA TOTAL 

PROPOSTA – ROTA 201901 R$            85,15 R$         3.576,30 

RODADA DE LANCE SEM LANCE  

   

PROPOSTA – ROTA 201901 R$            170,42 R$         35.276,94 

RODADA DE LANCE SEM LANCE  

   

 TOTAL R$ 38.853,24 
EMPRESAS VENCEDORAS: 
RG LOCADORA LTDA. ME no no valor total de R$ 38.853,24 (trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e três 
reais e vinte e quatro centavos)  
VALOR TOTAL DO CERTAME 
R$ 38.853,24 (trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos). 
Sendo a Empresa participante vencedora na etapa de negociação, passou à verificação dos documentos de 
habilitação. Assim se procedendo, no curso da verificação constatou-se a ausência da Certidão Negativa de 
Débitos do Município de Muqui, declarando a participante que inobstante requerida junto ao Setor competente 
do Município, este se encontrava inoperante por seu sistema de emissão de certidões; bem como o quesito 
requerido no item 9.8 f quanto à qualificação técnica. Sendo a constatada ausência de documento elemento 
inabilitador, registra o pregoeiro as disposições do § 3º do Artigo 48, da Lei 8.666/93, quanto à reparação da 
habilitação dentro do prazo de oito dias úteis, conforme previsão do referido dispositivo Legal. Arguido à 
representante quanto à interposição de recurso, não houve qualquer manifestação no sentido, sobre o que a 
participante abriu mão do respectivo prazo. Nada mais havendo a registrar, foi encerrada a sessão cuja ata 
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, para encaminhamento à Autoridade Superior, 
sob análise da Assessoria Jurídica, para os procedimentos subsequentes. 

Muqui-ES, 26 de novembro de 2019. 
 

Miguel Montozo Neto    Marina Batista Muchuli Silva 
Pregoeiro     Apoio  
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Apoio 


