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Às 09 horas do dia 05 de agosto de 2022, reuniram-se a Pregoeira deste Órgão, GIULIANA ARPINI 
TOREZANI e Equipe de Apoio, PATRICK ANACLETO RIBEIRO, JAYDESSON GOMES DOS 
PASSOS e GEOVANY RIBEIRO EMERICK, designados pela Portaria nº 004/2022, para, em 
atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520/02, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, 
com as alterações da Lei nº 8.883/94, realizar os procedimentos referentes ao Pregão Presencial nº
000019/2022, Processo nº 011211/2022, com o tipo de julgamento MENOR PREÇO POR LOTE cujo 
objeto é contratação    de empresa especializada para prestação de serviço de transporte de 
pessoas municipal e intermunicipal, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer.

No horário designado para a abertura da sessão, se fez presente a empresa VIACAO MARILANDIA 
LTDA, com a entrega dos documentos de credenciamento, que foram rubricados por todos os 
presentes. 

Após o Credenciamento regular da interessada e a conferência das declarações, foram recebidos os 
envelopes "Proposta de Preços" e "Habilitação" da empresa credenciada. Seguidamente, foi aberto o 
envelope "Proposta de Preços" e a proposta conferida de acordo com as exigências do edital e 
rubricada pela Pregoeira e pela interessada.

A empresa  VIACAO MARILANDIA LTDA apresentou em sua proposta inicial de preços os valores 
que seguem:

Lote 1 - R$ 11,16 - Total: R$ 78.120,00;

Lote 2 - R$ 12,67 - Total: R$ 164.710,00.

Total da proposta: R$ 242.830,00.

Passando-se à fase de lances por lote, o histórico revelou o seguinte: 

Lote 1 Rodada 1: VIACAO MARILANDIA LTDA lance R$ 77.700,00 (setenta e sete mil setecentos 
reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente. 

Lote 2 Rodada 1: VIACAO MARILANDIA LTDA lance R$ 163.800,00 (cento e sessenta e três mil 
oitocentos reais). 

A empresa VIACAO MARILANDIA LTDA nos lotes 1 e 2 no valor total de R$ 241.500,00 sagrou-se 
vencedora.

Finalizada a fase de lances, foi constatado que os preços ofertados pela licitante são aceitáveis por 
estarem de acordo com os preços praticados no mercado, com base na pesquisa de preços 
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constante no processo.

Em seguida procedeu-se à abertura do envelope "Habilitação" da empresa vencedora, sendo os 
documentos analisados e rubricados por todos os presentes. Estando a documentação de acordo com 
o exigido no edital, a Pregoeira julgou habilitada a empresa VIACAO MARILANDIA LTDA.

Finalizada todas as fases deste procedimento licitatório, sem oposição de recursos, a Pregoeira 
declarou vencedora do certame a empresa VIACAO MARILANDIA LTDA.

Conforme determinações constantes do Edital a empresa vencedora foi mais uma vez cientificada de 
que deverá entregar na Coordenadoria de Contratos no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, 
após a assinatura do contrato, cópia autenticada ou cópia acompanhada do original, dos seguintes 
documentos, sob pena de decair o direito a contratação:

a) Certificado de Registro e Licenciamento dos Veículos com o respectivo Seguro Obrigatório quitado 
- DPVAT, de no mínimo 02 (dois) ônibus intermunicipais e 02 (dois) ônibus rodoviários, devidamente 
legalizados;

b) Seguro Facultativo para terceiros e passageiros, incluindo cada veículo a ser utilizado nas rotas;

c) Carteira Nacional de Habilitação com categoria mínima "D", de no mínimo 02 (dois) dos condutores 
dos veículos que serão utilizados na prestação de serviços;

d) Certificado de Registro da empresa licitante, emitido pelo Departamento de Estradas e Rodagem do 
Espírito Santo - DER-ES na modalidade "Fretamento e Turismo" - EXIGÊNCIA APENAS PARA O 
LOTE 01.

e) Registro dos veículos a serem utilizados na locação, junto ao Departamento de Estradas e 
Rodagem do Espírito Santo - DER-ES, de no mínimo 02 (dois) veículos - EXIGÊNCIA APENAS PARA 
O LOTE 01.

Ressaltamos que, os documentos citados nas letras "a" até "e" serão analisados por 
servidores da SEMEL, os quais serão designados posteriormente e deverão emitir um laudo 
com a aprovação da documentação ou sua negativa justificada.

Nada mais tendo a registrar, foi dada por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente Ata, que, 
após lida e achada conforme, foi por todos assinada.

GIULIANA ARPINI TOREZANI
Pregoeira
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PATRICK ANACLETO RIBEIRO
Equipe de Apoio

JAYDESSON GOMES DOS PASSOS 
Equipe de Apoio

GEOVANY RIBEIRO EMERICK
Equipe de Apoio

Licitante:

VIACAO MARILANDIA LTDA
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