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ATA DE REALIZAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 000013/2020 
Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte às 14:00, reuniram, o Pregoeiro 

Oficial deste Órgão, Sr GEDEÃO NASCIMENTO MENDES CASCINE GOMES  e 

membros da Equipe de Apoio Srªs KEDINA CANTÍLIO PEREIRA TIMOTEO e 

RODRIGO DE AMORIM FERNANDES, designados pelo Prefeito Municipal, através da 

Portaria nº 036/2020, de 27/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei 

10.520/02,  para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presencial Nº 000013/2020, 

referente ao Processo nº 004314/2019. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E 

SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM PARA ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS 

DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL em conformidade com às disposições contidas no 

Edital, o Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento de interessados. A 

Empresa APPS GESTÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS E LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS EIRELI não foi credenciada pela não autenticação do documento de 

identidade; A Empresa LOKAR LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI não apresentou 

comprovante de Microempresa conforme item 5.2.10, por esse motivo teve seu 

enquadramento como empresa de Grande Porte. A seguir foram recebidos os envelopes 

contendo as propostas de preços e as documentações de habilitação. Procedeu-se à abertura 

dos envelopes de propostas de preços, a Empresa RAFAEL AUGUSTO BEZERRA 

SOARES ME teve sua proposta desclassificada por não atender as descrições dos lotes 

conforme item 6.5 do Edital, a Empresa APPS GESTÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE 

FROTAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI teve sua proposta desclassificada por não 

atender as descrições dos lotes conforme item 6.5 do Edital, a Empresa IFLEET 

TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS EIRELI teve sua proposta desclassificada por não 

atender as descrições dos lotes conforme item 6.5 do Edital e por não ser possível a 

validação da assinatura digital apresentada pelo licitante, e logo em seguida foi efetuado o 

registro dos preços apresentados pelos respectivos licitantes no sistema informatizado 

próprio do Pregão Presencial. As proponentes foram classificadas de acordo com o disposto 

nos incisos VIII e IX, do Art.4º, da Lei 10.520/02. Após essa fase, foi iniciada a fase 

competitiva e as licitantes convocadas para apresentação de lances, sendo registrados no 

histórico que, ao final da sessão, produziram os seguintes resultados: 

ALINE TANNURE COELHO nos lotes 1 por "Declínio de lance", 2 por "Declínio de 

lance", 3 por "Declínio de lance", 4 por "Declínio de lance", 5 por "Declínio de 

lance", 6 por "Declínio de lance", 7 por "Declínio de lance", 8 por "Declínio de 

lance", 9 por "Declínio de lance", 10 por "Declínio de lance", 11 por "Declínio de 

lance", 12 por "Declínio de lance" e 15 por "Declínio de lance", IFLEET 

TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS EIRELI nos lotes 1 por "por não atendimento ao 

Edital", 2 por "Não cotar todos os itens", 3 por "Não cotar todos os itens", 4 por 

"Não cotar todos os itens", 5 por "Não cotar todos os itens", 6 por "Não cotar todos 

os itens", 7 por "Não cotar todos os itens", 8 por "Não cotar todos os itens", 9 por 

"Não cotar todos os itens", 10 por "Não cotar todos os itens", 11 por "Não cotar todos 

os itens", 12 por "Não cotar todos os itens", 13 por "Não cotar todos os itens", 14 por 
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"Não cotar todos os itens" e 15 por "Não cotar todos os itens", LOCADORA DE 

VEICULOS FLORESTA LTDA nos lotes 1 por "Valor inexequível", 2 por "Valor 

inexequível", 3 por "Valor inexequível", 4 por "Valor inexequível", 5 por "Valor 

inexequível", 6 por "Valor inexequível", 7 por "Valor inexequível", 8 por "Valor 

inexequível", 9 por "Valor inexequível", 10 por "Valor inexequível", 11 por "Valor 

inexequível", 12 por "Valor inexequível", 13 por "Valor inexequível", 14 por "Valor 

inexequível" e 15 por "Valor inexequível", LOKAR LOCADORA DE VEICULOS 

EIRELI nos lotes 1 por "Não cotar todos os itens", 2 por "Não cotar todos os itens", 3 

por "Não cotar todos os itens", 4 por "Não cotar todos os itens", 5 por "Não cotar 

todos os itens", 6 por "Não cotar todos os itens", 7 por "Não cotar todos os itens", 8 

por "Não cotar todos os itens", 9 por "Não cotar todos os itens", 10 por "Não cotar 

todos os itens", 11 por "Não cotar todos os itens", 12 por "Não cotar todos os itens", 

13 por "Não cotar todos os itens", 14 por "Não cotar todos os itens" e 15 por "Não 

cotar todos os itens", MASTER AUTOMOTORES LTDA ME nos lotes 6 por 

"Declínio de lance", 7 por "Declínio de lance", 8 por "Declínio de lance", 9 por 

"Declínio de lance", 10 por "Declínio de lance", 11 por "Declínio de lance", 12 por 

"Valor inexequível", 13 por "Não cotar todos os itens" e 14 por "Não cotar todos os 

itens", RAFAEL AUGUSTO BEZERRA SOARES ME nos lotes 1 por "Não cotar 

todos os itens", 2 por "Não cotar todos os itens", 3 por "Não cotar todos os itens", 4 

por "Não cotar todos os itens", 5 por "Não cotar todos os itens", 6 por "Não cotar 

todos os itens", 7 por "Não cotar todos os itens", 8 por "Não cotar todos os itens", 9 

por "Não cotar todos os itens", 10 por "Não cotar todos os itens", 11 por "Não cotar 

todos os itens", 12 por "Não cotar todos os itens", 13 por "Não cotar todos os itens", 

14 por "Não cotar todos os itens" e 15 por "Não cotar todos os itens", RPR 

LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI nos lotes 1 por "Valor inexequível", 2 por 

"Valor inexequível", 3 por "Valor inexequível", 4 por "Valor inexequível", 5 por 

"Valor inexequível", 6 por "Valor inexequível", 7 por "Valor inexequível", 8 por 

"Valor inexequível", 9 por "Valor inexequível", 10 por "Valor inexequível", 11 por 

"Valor inexequível", 12 por "Valor inexequível", 13 por "Valor inexequível", 14 por 

"Valor inexequível" e 15 por "Valor inexequível", SERVEL SERVIÇOS E 

VEICULOS LTDA nos lotes 1 por "Declínio de lance", 2 por "Declínio de lance", 3 

por "Declínio de lance", 4 por "Declínio de lance", 5 por "Declínio de lance", 6 por 

"Declínio de lance", 10 por "Declínio de lance", 11 por "Declínio de lance", 12 por 

"Declínio de lance", 13 por "Declínio de lance", 14 por "Declínio de lance" e 15 por 

"Declínio de lance", TOP PRIME LOCADORA DE VEICULOS EIRELI ME nos 

lotes 1 por "Valor inexequível", 2 por "Valor inexequível", 3 por "Valor 

inexequível", 4 por "Valor inexequível", 5 por "Valor inexequível", 6 por "Valor 

inexequível", 7 por "Valor inexequível", 8 por "Valor inexequível", 9 por "Valor 

inexequível", 10 por "Valor inexequível", 11 por "Valor inexequível", 13 por 

"Declínio de lance", 14 por "Declínio de lance" e 15 por "Valor inexequível" e V. 

VALBUZI EIRELI nos lotes 1 por "Declínio de lance", 2 por "Declínio de lance", 3 

por "Declínio de lance", 4 por "Declínio de lance", 5 por "Declínio de lance", 7 por 
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"Declínio de lance", 8 por "Declínio de lance", 9 por "Declínio de lance", 12 por 

"Valor inexequível", 13 por "Valor inexequível", 14 por "Valor inexequível" e 15 por 

"Declínio de lance" 

HISTÓRICO DE LANCES: 

Os Lotes Lote 1 Rodada 1: MASTER AUTOMOTORES LTDA ME lance R$ 

19.920,00 (dezenove mil novecentos e vinte reais).  

Lote 1 Rodada 2: MASTER AUTOMOTORES LTDA ME lance R$ 

19.800,00 (dezenove mil oitocentos reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 2 Rodada 1: MASTER AUTOMOTORES LTDA ME lance R$ 

19.920,00 (dezenove mil novecentos e vinte reais) e não havendo mais lances 

para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 3 Rodada 1: MASTER AUTOMOTORES LTDA ME lance R$ 

19.920,00 (dezenove mil novecentos e vinte reais) e não havendo mais lances 

para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 4 Rodada 1: ALINE TANNURE COELHO lance R$ 19.980,00 

(dezenove mil novecentos e oitenta reais), MASTER AUTOMOTORES 

LTDA ME lance R$ 19.920,00 (dezenove mil novecentos e vinte reais) e não 

havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 5 Rodada 1: MASTER AUTOMOTORES LTDA ME lance R$ 

19.920,00 (dezenove mil novecentos e vinte reais) e não havendo mais lances 

para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 6 Rodada 1: MASTER AUTOMOTORES LTDA ME lance R$ 

20.028,00 (vinte mil vinte e oito reais), SERVEL SERVIÇOS E VEICULOS 

LTDA lance R$ 19.980,00 (dezenove mil novecentos e oitenta reais), V. 

VALBUZI EIRELI lance R$ 19.920,00 (dezenove mil novecentos e vinte 

reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 

subsequente.  

Lote 7 Rodada 1: MASTER AUTOMOTORES LTDA ME lance R$ 

20.028,00 (vinte mil vinte e oito reais), SERVEL SERVIÇOS E VEICULOS 

LTDA lance R$ 19.980,00 (dezenove mil novecentos e oitenta reais).  

Lote 7 Rodada 2: MASTER AUTOMOTORES LTDA ME lance R$ 

19.920,00 (dezenove mil novecentos e vinte reais), SERVEL SERVIÇOS E 

VEICULOS LTDA lance R$ 19.908,00 (dezenove mil novecentos e oito reais) 

e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 

subsequente.  

Lote 8 Rodada 1: MASTER AUTOMOTORES LTDA ME lance R$ 
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19.980,00 (dezenove mil novecentos e oitenta reais), SERVEL SERVIÇOS E 

VEICULOS LTDA lance R$ 19.908,00 (dezenove mil novecentos e oito reais) 

e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 

subsequente.  

Lote 9 Rodada 1: MASTER AUTOMOTORES LTDA ME lance R$ 

19.980,00 (dezenove mil novecentos e oitenta reais), SERVEL SERVIÇOS E 

VEICULOS LTDA lance R$ 19.944,00 (dezenove mil novecentos e quarenta 

e quatro reais).  

Lote 9 Rodada 2: MASTER AUTOMOTORES LTDA ME lance R$ 

19.920,00 (dezenove mil novecentos e vinte reais), SERVEL SERVIÇOS E 

VEICULOS LTDA lance R$ 19.908,00 (dezenove mil novecentos e oito reais) 

e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 

subsequente.  

Lote 10 Rodada 1: MASTER AUTOMOTORES LTDA ME lance R$ 

19.920,00 (dezenove mil novecentos e vinte reais), SERVEL SERVIÇOS E 

VEICULOS LTDA lance R$ 19.908,00 (dezenove mil novecentos e oito 

reais), V. VALBUZI EIRELI lance R$ 19.896,00 (dezenove mil oitocentos e 

noventa e seis reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 11 Rodada 1: MASTER AUTOMOTORES LTDA ME lance R$ 

19.800,00 (dezenove mil oitocentos reais), V. VALBUZI EIRELI lance R$ 

19.788,00 (dezenove mil setecentos e oitenta e oito reais) e não havendo mais 

lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 12 Rodada 1: TOP PRIME LOCADORA DE VEICULOS EIRELI ME 

lance R$ 21.588,00 (vinte e um mil quinhentos e oitenta e oito reais), ALINE 

TANNURE COELHO lance R$ 21.540,00 (vinte e um mil quinhentos e 

quarenta reais).  

Lote 12 Rodada 2: TOP PRIME LOCADORA DE VEICULOS EIRELI ME 

lance R$ 21.528,00 (vinte e um mil quinhentos e vinte e oito reais), ALINE 

TANNURE COELHO lance R$ 21.516,00 (vinte e um mil quinhentos e 

dezesseis reais).  

Lote 12 Rodada 3: TOP PRIME LOCADORA DE VEICULOS EIRELI ME 

lance R$ 21.504,00 (vinte e um mil quinhentos e quatro reais) e não havendo 

mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 13 Rodada 1: TOP PRIME LOCADORA DE VEICULOS EIRELI ME 

lance R$ 21.576,00 (vinte e um mil quinhentos e setenta e seis reais), ALINE 
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TANNURE COELHO lance R$ 21.564,00 (vinte e um mil quinhentos e 

sessenta e quatro reais).  

Lote 13 Rodada 2: TOP PRIME LOCADORA DE VEICULOS EIRELI ME 

lance R$ 21.552,00 (vinte e um mil quinhentos e cinquenta e dois reais), 

ALINE TANNURE COELHO lance R$ 21.540,00 (vinte e um mil quinhentos 

e quarenta reais).  

Lote 13 Rodada 3: TOP PRIME LOCADORA DE VEICULOS EIRELI ME 

lance R$ 21.528,00 (vinte e um mil quinhentos e vinte e oito reais), ALINE 

TANNURE COELHO lance R$ 21.516,00 (vinte e um mil quinhentos e 

dezesseis reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 

lote subsequente.  

Lote 14 Rodada 0: ALINE TANNURE COELHO lance R$ 19.200,00 

(dezenove mil duzentos reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 15 Rodada 1: ALINE TANNURE COELHO lance R$ 20.016,00 (vinte 

mil dezesseis reais), MASTER AUTOMOTORES LTDA ME lance R$ 

19.920,00 (dezenove mil novecentos e vinte reais), SERVEL SERVIÇOS E 

VEICULOS LTDA lance R$ 19.908,00 (dezenove mil novecentos e oito 

reais).  

Lote 15 Rodada 2: MASTER AUTOMOTORES LTDA ME lance R$ 

19.800,00 (dezenove mil oitocentos reais).  
O Lote 14 não obteve lance, mantendo o valor da proposta inicial.  

EMPRESAS VENCEDORAS POR LOTE: 

ALINE TANNURE COELHO nos lotes 13 e 14 no valor total de R$ 40.716,00 (quarenta 

mil setecentos e dezesseis reais), MASTER AUTOMOTORES LTDA ME nos lotes 1, 2, 

3, 4, 5 e 15 no valor total de R$ 119.280,00 (cento e dezenove mil duzentos e oitenta reais), 

SERVEL SERVIÇOS E VEICULOS LTDA nos lotes 7, 8 e 9 no valor total de R$ 

59.724,00 (cinquenta e nove mil setecentos e vinte e quatro reais), TOP PRIME 

LOCADORA DE VEICULOS EIRELI ME no lote 12 no valor total de R$ 21.504,00 

(vinte e um mil quinhentos e quatro reais) e V. VALBUZI EIRELI nos lotes 6, 10 e 11 no 

valor total de R$ 59.604,00 (cinquenta e nove mil seiscentos e quatro reais) 

Devido o grande volume de documentos a ser verificado, junto ao Site do Tribunal de 

Contas da União/Controladoria Geral da União a idoneidade e a regularidade da 

documentação dos licitantes classificados, foi informado aos licitantes presentes que a 

verificação será feita posteriormente, caso haja alguma irregularidade o licitante será 

desclassificado, os mesmos foram arrematantes dos respectivos lotes, tendo sido, então, 

concedida a palavra aos presentes à sessão para manifestação da intenção de recurso, após 

ser divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro "Resultado da Sessão 

Pública", tendo os mesmos desistidos de impetrarem recurso. Nada mais havendo a 
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declarar, foi encerrada a sessão às 18h23min, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro 

Oficial, Equipe de Apoio e Representantes Presentes. 
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REPRESENTANTES DAS EMPRESAS: 

 

 

 

ALINE TANNURE COELHO 

FLAVIANE LUZIA CARVALHO DA FONSECA 

 

 

IFLEET TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS EIRELI 

PROTOCOLADO 

  

 

 

LOCADORA DE VEICULOS FLORESTA LTDA 

ARANAY MAYARAMOURA MELO SILVA 

 

 

 

 

LOKAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI 

ISRAEL GONÇALVES ROSA (AUSENTE) 
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MASTER AUTOMOTORES LTDA ME 

JOSE FRANCISCO MACHADO AMARAL 

 

 

RAFAEL AUGUSTO BEZERRA SOARES ME 

RAFAEL AUGUSTO BEZERRA (AUSENTE) 

 

 

RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 

RAFAEL DE ARAUJO PIMENTEL (AUSENTE) 

 

 

 

SERVEL SERVIÇOS E VEICULOS LTDA 

GABRIEL LYRA VIEIRA 

 

 

TOP PRIME LOCADORA DE VEICULOS EIRELI ME  

THIAGO COELHO SCHERRER DE SOUZA 

 

 

V. VALBUZI EIRELI 

VALDIRLEY VALBUZI 

 

APPS GESTÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

EIRELI 
(AUSENTE) 


