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Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, a partir de 14:00h, 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. Regina Maria Ferreira de Carvalho e Eugênia de Barros e Barros, para, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520/02, proceder à abertura de envelope(s) contendo documentos de
habilitação(ões) de Empresa(s) participante(s) do Pregão Presencial nº 006/2021, concernentes ao Processo
nº 044/2021, com o fim especial centrado na Execução de transporte de alunos universitários do Município de
Muqui em veículo tipo Van/Microônibus, com capacidade mínima para 16 passageiros, em até 199 dias letivos
para o ano de 2021. A presente sessão, para qual os participantes foram devidamente comunicados, havendo
publicação para tal em 20 de agosto de 2021, tem por finalidade cumprir as disposições do Inciso XVI do
Artigo 4º da Lei 10520/2002, considerando a não aceitabilidade da proposta de menor valor apurada na ata de
22 de abril de 2021. Considerando as disposições do item 7.1 "b" do edital, o pregoeiro arguiu aos presentes
quanto à manutenção dos valores que constam na apuração de 22 de abril de 2021sendo concordes nesta
oportunidade, já havendo concordância formal firmada pelo titular da Empresa V.C. Almeida Transportes em 14
de junho de 2021. São remanescentes as Empresas V C ALMEIDA TRANSPORTES, VICTOR ROCHA FARIA
16314776767 e MIRTES DURANT BINOTTI ME, assim listadas, obedecida a ordem de classificação das
propostas, conforme consta da ata anterior. Assim sendo, passou à abertura dos envelopes de habilitações,
obedecendo-se à ordem de classificação, nesta oportunidade abrindo-se os envelopes das Empresas
V.C.Almeida Transportes e Victor Rocha Faria 16314776767. E, observando-se os quesitos constantes do
edital regente para a habilitação, cotejou-se a documentação apresentada com os requisitos do edital. Nesta
oportunidade sendo apresentados os documentos requeridos. 
Assim sendo, listam-se os valores que passam a ser vigentes, em face da firmada desistência por parte da
Empresa VC Almeida Transportes quanto a operar o roteiro Muqui x Alegre x Muqui, sendo a ordem de
classificação de vencedores na etapa de lances, a seguinte:
-Lote 01, valor total de R$ 26.467,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais), Empresa Victor
Rocha Faria 16314776767;
-Lote 02, valor total de R$ 13.930,00 (treze mil, novecentos e trinta reais), Empresa VC Almeida Transportes.
VALOR TOTAL DO CERTAME
R$ 40.397,00 (quarenta mil, trezentos e noventa e sete reais).
Dessa forma, após verificada a regularidade dos documentos de habilitação do(s) licitante(s) classificado(s), o(s)
mesmo(s) foi(ram) declarado(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) lotes, sendo assim o registrado. Arguido(s)
o(s) presente(s) quanto à interposição de recurso, o representante da Empresa Mirtes Durant Binotti se
manifestou nos seguintes termos: "quanto ao atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa
Victor Rocha Faria 16314776767, não concorda com o teor do documento apresentado; também se manifesta
quanto a não concordar com o teor do atestado de capacidade técnica apresentado pela Empresa VC Almeida
Transportes". Nada mais havendo a registrar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, e participantes presentes, para cumprimento das disposições Legais e
posterior encaminhamento à Autoridade Superior, sob análise da Assessoria Jurídica, para os procedimentos
subsequentes.

Muqui-ES, 23 de agosto de 2021.

Miguel Montozo Neto
Pregoeiro

Regina Maria Ferreira de Carvalho
Apoio

Eugênia de Barros e Barros
Apoio
EMPRESAS LICITANTES                                          
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________________________________________
MIRTES DURANT BINOTTI ME

  
________________________________________
V C ALMEIDA TRANSPORTES

 
________________________________________
VICTOR ROCHA FARIA 16314776767
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