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ATA DE SESSÃO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL Nº 002/2020 – TIPO: MENOR 
PREÇO POR ITEM  -  AMPLA CONCORRÊNCIA – CREDENCIAMENTO  -  RECEBIMENTO DOS ENVELOPES – ANÁLISE DAS PROPOSTAS – 
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS - FASE DE LANCES E DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES  -  ANÁLISE E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO -  
DECLARAÇÃO DE VENCEDOR -  ADJUDICAÇÃO  -  CONFECÇÃO E ASSINATURA DA ATA. 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 
PROCESSO Nº 2019017496 
ÓRGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO 
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO “ÔNIBUS”. 

 
1. Da Abertura da Sessão 

 Às nove horas do dia vinte e um do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, reuniram-se na sala de Reuniões o Pregoeira Marcelo 
Adriano Stefanello, e os membros da Equipe de Apoio: Hellida Rodrigues Maia de Padua, Clíssia Ferreira Modesto e Júlio César França 
de Mendonça, designados pelo Decreto Municipal nº 0255, de 08/02/2019, com base na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o 
Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 155, de 27 de outubro 
de 2016, Lei Complementar Municipal nº 24, de 10 de abril de 2017, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, e, subsidiariamente a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, para 
realização dos procedimentos relativos ao processamento do Pregão Presencial nº 062/2019.  

Registra-se a presença do servidor Sr. Cleidy Santos Silva, assessor parlamentar, para acompanhar a realização do certame.   
Inicialmente o Pregoeiro declarou aberta a sessão, passando-se ao credenciamento dos representantes das licitantes presentes.  
O Pregoeiro informou aos representantes presentes dos procedimentos a serem adotados durante a Sessão Pública do Pregão, e 

ressaltou que a ausência dos mesmos quando da lavratura da Ata, ao final da sessão pública, implicará na preclusão do direito a recurso e na 
submissão ao disposto na mesma. 

 
2. Do Credenciamento  

Declarando aberta a fase de credenciamento o Pregoeiro  solicitou ao representante que apresentasse os documentos exigidos no item 
03 do Edital.  

Depois de analisados os documentos pela Equipe de Apoio, fora considerada credenciada a empresa abaixo, com o respectivo 
representante:  

EMPRESA  ME / EPP CNPJ/CPF REPRESENTANTE 

IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI 

ME 31.959.365/0001-71 Paulo Vitor Viegas de Oliveira 

 
2.1. IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 31.959.365/0001-

71, Inscrição Estadual nº 0788683100147, com sede na Quadra 57, Conjunto L, Lote 20, Brazlandia, Brasilia-DF, CEP: 72.755-229  telefone: 
(61) 99670-2479, e-mail: izabelytransporte@gmail.com,  neste ato representada por seu representante legal o Sr. Paulo Vitor Viegas de 
Olviera, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no RG nº 3.409.225 E CPF Nº 059.486.831-92, residente e domiciliado à CP da Onça, 
Chacára 09-3, DF 415, Rural Oeste, CEP: 72.700-00, Telefone (61) 9.9644-0726, e-mail: colt1911.paulo@gmail.com. 

 
3. Aplicação da Lei 147/2014  

Não foi aplicada a lei 147/2014 a nenhum item do pregão. 
 

4. Da Declaração de Atendimento e da Entrega dos Envelopes 
Em seguida o Pregoeiro  solicitou que os credenciados apresentassem a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos para 

Habilitação e Declaração de Responsabilidades, bem como que entregasse à Equipe de Apoio, os envelopes nº 01 contendo a Proposta e 
o nº 02 contendo os Documentos de Habilitação.  

Aberto pela Equipe de Apoio o primeiro envelope contendo a proposta, o Pregoeiro  declarou encerrada a fase de credenciamento, 
passando-se à abertura das propostas dos credenciados.  
 

5. Da Classificação das Propostas  
Aberto o envelope contendo a proposta, o Pregoeiro franqueou o acesso de todos os presentes ao conteúdo da mesma, solicitando que 

as rubricassem. 
Após, o Pregoeiro  e Equipe de Apoio, passaram a análise da adequação da proposta aos requisitos do Edital, considerando que a 

proposta estava adequada. 
 

ITEM 1: Locação de veículo tipo “Ônibus” com seguro total, com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação, com capacidade mínima para 46 
(quarenta e seis) passageiros sentados, cinto de segurança para todos os passageiros e ar condicionado, para o transporte dos Servidores 
Públicos do Município, no deslocamento de suas residências (conforme rotas estabelecidas na Rota 01) até a sede administrativa da Prefeitura 
Municipal de Gurupi, pelo período de 12 meses. 

Fornecedor CPF/CNPJ Marca Proposta Total Proposta Classif. 
IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE 

ALIMENTOS EIRELI 
31.959.365/0001-71  R$ 9.500,00 R$ 114.000,00 Sim 

 

ITEM 2: Locação de veículo tipo “Ônibus” com seguro total, com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação, com capacidade mínima para 46 
(quarenta e seis) passageiros sentados, cinto de segurança para todos os passageiros e ar condicionado, para o transporte dos Servidores 
Públicos do Município, no deslocamento de suas residências (conforme rotas estabelecidas na Rota 02) até a sede administrativa da Prefeitura 
Municipal de Gurupi, pelo período de 11 meses. 

Fornecedor CPF/CNPJ Marca Proposta Total Proposta Classif. 
IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE 

ALIMENTOS EIRELI 
31.959.365/0001-71  R$ 9.500,00 R$ 104.500,00 Sim 

 
6. Dos fornecedores desistentes ou desclassificados antes da rodada de lances/negociação 

Nenhum fornecedor desistiu ou foi desclassificado antes da rodada de lances/negociação. 
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7. Dos lances 
Declarou o pregoeiro aberta a fase dos lances convidando o autor da respectiva proposta classificada que, fizesse verbalmente em 

auto e bom som o lance. 
 

7.1. ITEM 1: Locação de veículo tipo “Ônibus” com seguro total, com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação, com capacidade mínima para 
46 (quarenta e seis) passageiros sentados, cinto de segurança para todos os passageiros e ar condicionado, para o transporte dos Servidores 
Públicos do Município, no deslocamento de suas residências (conforme rotas estabelecidas na Rota 01) até a sede administrativa da Prefeitura 
Municipal de Gurupi, pelo período de 12 meses. 

Rodada Tipo de Lance Fornecedor CPF/CNPJ Lance 
0 PROPOSTA INICIAL IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE 

ALIMENTOS - EIRELI 
31.959.365/0001-71 R$ 9.500,0000 

1 LANCE NORMAL IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE 
ALIMENTOS - EIRELI 

31.959.365/0001-71 R$ 9.500,0000 

2 NEGOCIAÇÃO IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE 
ALIMENTOS - EIRELI 

31.959.365/0001-71 R$ 9.300,0000 

 
7.1.1. Direito de preferência da ME e/ou EPP 

Não houveram microempresas ou empresas de pequeno porte no intervalo de 5% do menor preço proposto deixando assim, 
de instaurar a fase do direito de preferência. 
 

7.1.2. Rodada de Negociação 

Não havendo mais interessados em oferecer lances, o  Pregoeiro  declarou encerrada a fase em relação ao item 1, passando-se para a 
fase de negociação, sendo que houve sucesso na negociação, tendo o valor do último lance conforme forma abaixo:  

 
Fornecedor CPF/CNPJ Lance 

 
IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI 

 
31.959.365/0001-71 

 
R$ 9.300,0000 

 
7.1.3. Desclassificados do Item 

Não houveram fornecedores desclassificados para este item. 
 

7.2. ITEM 2: Locação de veículo tipo “Ônibus” com seguro total, com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação, com capacidade mínima para 
46 (quarenta e seis) passageiros sentados, cinto de segurança para todos os passageiros e ar condicionado, para o transporte dos Servidores 
Públicos do Município, no deslocamento de suas residências (conforme rotas estabelecidas na Rota 02) até a sede administrativa da Prefeitura 
Municipal de Gurupi, pelo período de 11 meses. 

Rodada Tipo de Lance Fornecedor CPF/CNPJ Lance 
0 PROPOSTA INICIAL IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE 

ALIMENTOS - EIRELI 
31.959.365/0001-71 R$ 9.500,0000 

1 LANCE NORMAL IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE 
ALIMENTOS - EIRELI 

31.959.365/0001-71 R$ 9.500,0000 

2 NEGOCIAÇÃO IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE 
ALIMENTOS - EIRELI 

31.959.365/0001-71 R$ 8.700,0000 

 

7.2.1. Direito de preferência da ME e/ou EPP 

Não houveram microempresas ou empresas de pequeno porte no intervalo de 5% do menor preço proposto deixando assim, 
de instaurar a fase do direito de preferência. 
 

7.2.2. Rodada de Negociação 

Não havendo mais interessados em oferecer lances, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a fase em relação ao item 2, passando-se 
para a fase de negociação, sendo que houve sucesso na negociação, tendo o valor do último lance conforme forma abaixo:  

 
Fornecedor CPF/CNPJ Lance 

 
IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI 

 
31.959.365/0001-71 

 
R$ 8.700,0000 

 
7.2.3. Desclassificados do Item 

Não houveram fornecedores desclassificados para este item. 
 

8. Da Inabilitação e Habilitação 
Após a classificação provisória da licitante, passou-se, assim, à abertura do envelope 02 de habilitação da primeira colocada, tendo o 

Pregoeiro e a Equipe de Apoio facultado a todos interessados a verificação da documentação. 
 

8.1. Inabilitados 

Nenhum fornecedor foi inabilitado. 
 

8.2. Habilitados 

Após análise da documentação constatou-se que a documentação apresentada pelos licitantes que se sagraram vencedores na etapa 
de lances atendeu as disposições constantes do edital, tendo o(a) Pregoeiro(a) as declarado habilitadas. 

 
O Pregoeiro declara a  vencedora e  CLASSIFICA DEFINITIVAMENTE conforme o quadro demonstrativo abaixo: 
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ITEM 1: Locação de veículo tipo “Ônibus” com seguro total, com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação, com capacidade mínima para 46 
(quarenta e seis) passageiros sentados, cinto de segurança para todos os passageiros e ar condicionado, para o transporte dos Servidores 
Públicos do Município, no deslocamento de suas residências (conforme rotas estabelecidas na Rota 01) até a sede administrativa da Prefeitura 
Municipal de Gurupi, pelo período de 12 meses. 

 

Fornecedor CPF/CNPJ Menor Lance Total Menor Lance 
IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS - 

EIRELI 
31.959.365/0001-71 R$ 9.300,0000 R$ 111.600,0000 

 
ITEM 2: Locação de veículo tipo “Ônibus” com seguro total, com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação, com capacidade mínima para 46 
(quarenta e seis) passageiros sentados, cinto de segurança para todos os passageiros e ar condicionado, para o transporte dos Servidores 
Públicos do Município, no deslocamento de suas residências (conforme rotas estabelecidas na Rota 02) até a sede administrativa da Prefeitura 
Municipal de Gurupi, pelo período de 11 meses. 

 

Fornecedor CPF/CNPJ Menor Lance Total Menor Lance 
IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS - 

EIRELI 
31.959.365/0001-71 R$ 8.700,0000 R$ 95.700,0000 

 
9.  Itens Fracassados 

Não houveram itens fracassados. 
 

10. Da Apresentação de Recursos 
Após a classificação definitiva do vencedor, a Pregoeira avisou que o licitante que quisesse interpor recurso contra o procedimento 

deveria manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, que seriam registradas no final da ata. 
Nenhum licitante manifestou interesse na interposição de recurso. 
 

11. Da Adjudicação 
O Pregoeiro adjudicou o objeto do certame ao vencedor da licitação, na forma abaixo: 
 

ITEM 1: Locação de veículo tipo “Ônibus” com seguro total, com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação, com capacidade mínima para 46 
(quarenta e seis) passageiros sentados, cinto de segurança para todos os passageiros e ar condicionado, para o transporte dos Servidores 
Públicos do Município, no deslocamento de suas residências (conforme rotas estabelecidas na Rota 01) até a sede administrativa da Prefeitura 
Municipal de Gurupi, pelo período de 12 meses. 

 

Fornecedor CPF/CNPJ Menor Lance Total Menor Lance 
IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS - 

EIRELI 
31.959.365/0001-71 R$ 9.300,0000 R$ 111.600,0000 

 
ITEM 2: Locação de veículo tipo “Ônibus” com seguro total, com no máximo 15 (quinze) anos de fabricação, com capacidade mínima para 46 
(quarenta e seis) passageiros sentados, cinto de segurança para todos os passageiros e ar condicionado, para o transporte dos Servidores 
Públicos do Município, no deslocamento de suas residências (conforme rotas estabelecidas na Rota 02) até a sede administrativa da Prefeitura 
Municipal de Gurupi, pelo período de 11 meses. 

 

Fornecedor CPF/CNPJ Menor Lance Total Menor Lance 
IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS - 

EIRELI 
31.959.365/0001-71 R$ 8.700,0000 R$ 95.700,0000 

 
12. Do Cancelamento 

Não houve registro de cancelamento. 
 

13. Dos Itens Desertos 
Não houveram itens desertos. 
 

14. Das Ocorrências na Sessão Pública 
Registra-se que foram realizadas as pesquisas que trata o item 2.3 do Edital, sendo as mesmas impressas e juntas aos autos. 
Registra-se que foi emitido o relatório de empresas vencedoras gerado pelo sistema PRODATA com força de proposta realinhada 

sendo o mesmo assinado pelas  licitantes e juntados aos Autos. 
As normas disciplinadoras desta Licitação foram interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de 

oportunidade entre as licitantes, vez que tal decisão não compromete o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação conforme 
dispõe o item 21.3 do Edital. 

Registra-se que a licitantes declarou que seus preços iniciais e resultantes dos lances/negociação dos valores são exequíveis para o 
fornecimento do objeto. 

 
15. Do Encerramento da Sessão 

Finalizando a sessão com observância ao exposto acima quanto aos procedimentos relativos ao Pregão Presencial nº 002/2020, 
temos: considerando que: 1) A licitante participante foi devidamente credenciadas; 2) A proposta apresentada foi considerada classificada e 
satisfaz as exigências do Edital; 3) Os preços ofertados/negociados quanto aos itens/objeto, no entendimento desta Equipe, encontra-se dentro 
do limite dos valores estimados conforme planilha estimativa constante nos autos;  4) Fica condiciona a aprovação da Adjudicação  do objeto, à 
licitante vencedora ao parecer e análise favoráveis emitidos pela Procuradoria Jurídica e pelo Controle Interno deste Município, acerca do 
procedimento licitacional realizado, e a Homologação deste Pregão ao Ato de Ratificação dos Órgãos Gestor do certame. 
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Lida e aprovada a presente Ata, determinou o Pregoeiro que seja digitalizada, impressa e assinada por todos os presentes, e, fixada em 
arquivo próprio dos autos licitatórios e publicada no site oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi, sendo a mesma assinada por todos os 
presentes, que desde já são intimados da decisão. 

 
 
 
 
 

MARCELO ADRIANO STEFANELLO 
Pregoeiro 

 
 
 
 

Júlio César França de Mendonça  
Membro da Equipe Apoio 

 
 
 
 
 

Clíssia Ferreira Modesto 
Membro da Equipe Apoio 

 
 

Hellida Rodrigues Maia de Padua 
Membro da Equipe Apoio 

 
 
 

 
          
 

     IZABELY TRANSP. E COMERCIO DE ALIMENTOS – EIRELI 
           Paulo Vitor Viegas de Oliveira  

          Licitante 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 


