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                                           ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 001/2021 (PRESENCIAL) – CPL 

PROCESSO Nº 002/2021 
 

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, na Sala da CPL da LIMPEC – LIMPEZA PÚBLICA DE 
CAMAÇARI, situado na Rua Princesa Isabel s/n, km 02, Loteamento Espaço Alpha, Parque Nascente do Rio Capivara – Município Sede de 
Camaçari, Bahia, foi realizada sob a condução da Pregoeira, Aricele Guimaraes Machado Oliveira e Equipe de Apoio que abaixo assinam 
designados pela Portaria n.º 008/2021, se reuniu para dar prosseguimento ao Pregão n.º 001/2020, (PRESENCIAL), cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada na implantação, gerenciamento e operação de sistema informatizado e integrado com o 
fornecimento de combustíveis, na utilização de cartões magnéticos, com ou sem chip que utilizem operação no sistema ON LINE / 
OFF LINE, utilizados na aquisição contínua e fracionada de combustíveis em rede credenciada para atender as demandas 
operacionais e administrativas da LIMPEC, visando a fiscalização financeira e o controle no consumo. Os combustíveis a serem 
fornecidos são os seguintes: gasolina (comum e aditivada), etanol, GNV (gás natural veicular) e diesel (S500 e S10). 
 

A Pregoeira iniciou a sessão informando que a empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, apresentou a rede credenciada de acordo com os 

requisitos dos itens 5.1 e 11.1 do Anexo I – Termo de Referência do edital, sendo analisada e aprovada pelo setor técnico. Sendo assim a 
Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço global arrematado. 
 

Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR 
VALOR GLOBAL 

DO LOTE (R$) 
SITUAÇÃO DO LOTE 

01 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.001.622,78 ADJUDICADO 

 

Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma página onde se 

deu o aviso - campo <ANEXOS>. 
 

Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos e lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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