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ATA DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 3/2016 

 

 

 

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas 
e trinta minutos, no recinto do Plenário da Câmara Municipal de Nova Venécia, 
Estado do Espírito Santo, destinado à realização de licitação do Poder Legislativo, 
reuniram-se os senhores Geomar Himenis, Romildo Antonio Ventorin e Adrieli de 
Souza Tassinari, Pregoeiro e Equipe de Apoio, respectivamente, designados pela 
Portaria nº 1.678/2016, de 20 de maio de 2016, para fins de iniciarem os trabalhos 
pertinentes ao Pregão Presencial nº 003/2016, processo número 19.262/2016. O 
presente certame é do tipo menor preço global, sob o regime de execução indireta, 
na modalidade pregão presencial. O objeto da licitação é a contratação de empresa 
especializada para locação de veículo, através de contrato por demanda, para o 
exercício de 2016, de acordo com as especificações contidas no Termo de 
Referência – ANEXO V do Edital. As empresas participantes do certame foram a 
MARCO ANTONIO FARIAS MARCÃO AUTO SERVIÇO - EPP, que se fez 
representada pelo Sr. Marcos Antonio Farias, e a MASTER LOCADORA DE 
VEÍCULOS LTDA EPP, que se fez representada pelo Sr. Sérgio Nogueira Vicente. 
Aberto os trabalhos o Pregoeiro e Equipe de Apoio procederam o credenciamento 
dos representantes das empresas MARCO ANTONIO FARIAS MARCÃO AUTO 
SERVIÇO –EPP e MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP, o que, após 
verificada a documentação exigida, foram credenciados os Srs. Marcos Antonio 
Farias e Sérgio Nogueira Vicente para responderem pelas empresas MARCO 
ANTONIO FARIAS MARCÃO AUTO SERVIÇO –EPP e MASTER LOCADORA DE 
VEÍCULOS LTDA EPP, respectivamente. Ato contínuo, o Pregoeiro e Equipe de 
Apoio procederam a abertura dos envelopes contendo as propostas das empresas 
MARCO ANTONIO FARIAS MARCÃO AUTO SERVIÇO –EPP e MASTER 
LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP. A empresa MARCO ANTONIO FARIAS 
MARCÃO AUTO SERVIÇO – EPP apresentou proposta inicial com os valores de R$ 
1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais) para o item 1 e de R$ 9.750,00 
(nove mil setecentos e cinquenta reais) para o item 2, cujo valor global da proposta 
inicial da empresa MARCO ANTONIO FARIAS MARCÃO AUTO SERVIÇO LTDA –
EPP foi de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais). A empresa MASTER 
LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP apresentou proposta inicial com os valores 
de R$ 1.987,50 (um mil novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) para 
o item 1 e de R$ 9.831,25 (nove mil oitocentos e trinta e um reais e vinte e cinco 
centavos) para o item 2, cujo valor da proposta global da empresa MASTER 
LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP foi de R$ 11.819,75 (onze mil oitocentos e 
dezenove reais e setenta e cinco centavos). Prosseguindo, o Pregoeiro então iniciou 
a fase de lances sucessivos e decrescentes, a começar pelo representante da 
empresa MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP. Após os lances 
ofertados na fase sucessiva, a empresa MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS 
LTDA EPP teve o menor lance final, apresentado por seu representante, no valor de 
R$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais) para o valor global. Continuando o 
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certame, o Pregoeiro então tentou negociar menor preço com o representante da 
empresa MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP o que não houve 
redução, fechando então como menor preço o lance final de R$ 10.700,00 (dez mil e 
setecentos reais), sendo classificada como primeiro lugar na proposta de preços a 
empresa MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP. Ato contínuo, o 
Pregoeiro e Equipe de Apoio procederam a abertura do envelope contendo a 
documentação de habilitação da empresa MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS 
LTDA EPP, o que, após a verificação e conferência, foi considerada habilitada, 
estando em conformidade com o exigido no edital. Ato contínuo, o Pregoeiro então 
consultou aos representantes das empresas licitantes se algum tinha o interesse em 
apresentar recurso, o que não houve qualquer intenção ou manifesto interesse de 
recurso. Prosseguindo, o Pregoeiro declarou vencedora e adjudicou o objeto da 
licitação à empresa MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP, vencedora do 
certame. E nada mais havendo para se tratar, encerrou-se a presente reunião, cuja 
ata redigida e, após lida e achada conforme, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe 
de Apoio e por quem de direito. 

 

GEOMAR HIMENIS 
Pregoeiro Oficial 

Equipe de Apoio: 

 

ROMILDO ANTONIO VENTORIN 

 

ADRIELI DE SOUZA TASSINARI 

 

 

Licitante: 

 

MARCO ANTONI FARIAS 
Representante da empresa MARCO ANTONIO FARIAS MARCÃO AUTO SERVIÇO 
–EPP  
 
 
SERGIO NOGUEIRA VICENTE 
Representante da empresa MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP 
 


