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ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

PREGÃO PRESENCIAL n.º: 27/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO n.º: 44/2017 

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de 

combustíveis de veículos e manutenção preventiva por meio de implantação e operação de um sistema 

informatizado, integrado com a utilização de cartão de controle de pagamento micro processado - CHIP 

personalizado com a logomarca oficial do município - que possam ser utilizados na Rede de Postos de 

Abastecimento particulares credenciados, para a distribuição de combustíveis - álcool hidratado (etanol), 

gasolina comum, óleo diesel comum e S-10, lubrificante hidráulico (óleo 68), trocas de filtro de óleo, filtros 

de diesel, filtros de ar, trocas de pastilhas de freio e agente redutor de poluição ARLA 32, para a frota de 

veículos automotores da Prefeitura Municipal de Divinolândia - SP, conforme especificações técnicas 

constante do Anexo I. 

 

PREÂMBULO 

 

No dia 28 de Julho de 2017, às 08h30min, reuniram-se na Sala de Licitações do Paço Municipal sito na Rua 

XV de Novembro, n.º 261, Bairro Centro, a Pregoeira, Senhora CÍNTIA HELENA GAVIOLI MODA 

BERTOLINI, e a Equipe de Apoio, Senhores ALINE CRISTINA GIL CORSI, ELAINE CRISTINA JORGE 

e MOACIR RICARDO CASSANI, designados à fl. nos autos do Processo, para a Sessão Pública do Pregão 

em epígrafe. 

 

Aberta à sessão, constatou-se que não acudiram interessados no Pregão Presencial nº 27/2017, Procedimento 

Licitatório nº 44/2017, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento de 

abastecimento de combustíveis de veículos e manutenção preventiva por meio de implantação e operação de 

um sistema informatizado, integrado com a utilização de cartão de controle de pagamento micro processado - 

CHIP personalizado com a logomarca oficial do município - que possam ser utilizados na Rede de Postos de 

Abastecimento particulares credenciados, para a distribuição de combustíveis - álcool hidratado (etanol), 

gasolina comum, óleo diesel comum e S-10, lubrificante hidráulico (óleo 68), trocas de filtro de óleo, filtros 

de diesel, filtros de ar, trocas de pastilhas de freio e agente redutor de poluição ARLA 32, para a frota de 

veículos automotores da Prefeitura Municipal de Divinolândia - SP, conforme especificações técnicas 

constante do Anexo I; sendo declarado deserto o Pregão supracitado. 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da 

Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados. 
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ASSINAM: 

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO: 

 

____________________________________________ 

Cíntia Helena Gavioli Moda Bertolini 

Pregoeira 

 

____________________________________________ 

Aline Cristina Gil Corsi 

Equipe de Apoio 

 

____________________________________________ 

Moacir Ricardo Cassani 

Equipe de Apoio 

 

____________________________________________ 

Elaine Cristina Jorge 

Equipe de Apoio 
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