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ATA DA 1' REUNIÃO - SESSÃO DE ABERTURA DO
PREGÃO PRESENCIAL N• 027-2021 PP

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às quinze horas e dez minutos, na sala de Licitações da
Prefeitura Municipal de Macururé, Estado da Bahia, situada à Praça Municipal, s/n - Centro - Macururé - BA, a
pregoeira Sra. Rita de Cássia P. G. do Nascimento, juntamente com a equipe de apoio composta pela Maria José
Xavier e o Sr. José Carlos Rodrigues da Cruz, conforme Decreto 010/2021, de OS de janeiro de 2021, para a
abertura do Pregão Presencial n• 027-2021 PP, objetivando empresa especializada para operação de sistema
informatizado via internet e tecnologia de cartão magnético, vale papel (ticket) ou qr code, por meio de redes de
estabelecimentos credenciados para abastecimento de combustíveis para Secretaria Municipal de Saúde e
Secretaria Municipal de Administração, pedágio para a frota de veículos de todas as secretarias bem como
peças/produtos utilizados em veículos e serviços de manutenção preventiva e corretiva, mecânica em geral da
frota de veículos e máquinas automotores próprios e locados da Prefeitura Municipal de Macururé no período de
12 meses. Nesta abertura do certame está presente a empresa MaxiFrota Serviços de Manutenção de Frota Lida
representada por Juliana Maura Queiroz Araújo portadora do CPF n• 003.735.116-80.

Iniciada a fase de

credenciamento, a mesma logrou com êxito. Prosseguindo com os trabalhos da sessão, a pregoeira solicitou da

representante, devidamente credenciada, a entrega dos envelopes contendo as Propostas de Preços e
Habilitação. Em seguida, providenciou a abertura do referido envelope de Proposta de Preços do licitante; que
de imediato foi lido e registrado na presente ATA, sendo a licitação por menor taxa de administração por lote,
segue na tabela abaixo o preço inicial e os devidos lances:

LOTE 01
Gestão de abastecimento c/ cartão magnético - Saúde e Administração
em todo território do Nordeste
TAXA DE
MAXIFROTA
ADMINISTRAÇÃO
TAXA INICIAL
2%
1• LANCE

S/ LANCE

LOTE 02
Gestão de manutenção em geral de veículos, aquisição de peças/acessórios
c/ cartão magn_ético e_/ todas as Secretarias em todo território do Nordeste
TAXA DE
MAXIFROTA
ADMINISTRAÇÃO
TAXA INICIAL
2%
1• LANCE

S/ LANCE
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LOTE 03
Gestão de e.edágio TAG âmbito nacional
MAXIFROTA
TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO
TAXA INICIAL

90,00 POR TAG

1• LANCE

S/ LANCE

LOTE 04
Gestão de abastecimento c/ Vale Ticket para Secretaria Municipal de
Saúde e Secretaria Municipal de Administração em todo território

-

do Nordeste

S/ PARTICIPANTE

TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO
TAXA INICIAL

Após a fase de lances, a empresa apresentou seu lance final, na sequência, a

pregoeira fez análise da

documentação onde a empresa foi habilitada, constando em ata. Dessa forma, a senhora pregoeira, adjudica as
taxas de administração e valor acima citado. A seguir a empresa foi interrogada quando a intenção de impetrar
recurso, onde expressou abertamente que abriria mão de recorrer a recurso, ficando esta declaração registrada
em ata, que será assinada por todos como comprovação inegável e irretratável das decisões. Finalizando os

trabalhos desta sessão, nada mais havendo a acrescentar, a pregoeira deu por encerrada a sessão pública e para
constar, foi lavrada a presente ATA que vai assinada pela pregoeira e Equipe de Apoio e pelo representante da
empresa que participou deste pregão presencial. Macururé, em oito de junho de 2021 - Pregoeira e Equipe de
Apoio.
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