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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO 
 PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 086/2019 

 
 
Objeto: Pregão tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços 

Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustível de Veículos, com fornecimento do 

combustível do tipo DIESEL S10 para abastecimento da frota municipal, durante o exercício de 2020,  por 

meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão da frota com 

utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização de rede credenciada 

de Postos de Combustível, em caráter contínuo e ininterrupto, para os veículos e máquinas pertencentes à 

frota municipal e aos veículos alugados, com autorização no processo n.° 6091/2019 de 12/11/2019 a 

pedido da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura – SEMOSI. 

 

Às oito horas do dia 27 (vinte e sete) de dezembro do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se a Senhora 

Pregoeira e a Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria Nº. 19.481/2019 de 14/06/2019, para os 

procedimentos inerentes à Sessão do Pregão em epígrafe, conforme o Edital respectivo e seus Anexos. A 

Pregoeira deu início à Sessão esclarecendo aos presentes a sistemática desta modalidade e seus aspectos 

legais. Após, passou-se ao credenciamento do representante presente, sendo que compareceu a seguinte 

empresa: 

EMPRESA CREDENCIADOS/REPRESENTANTES 
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE 

BENEFÍCIOS EIRELI  
FELIPE VERONEZ DE SOUSA 

 

Passando a seguir ao exame dos documentos oferecidos pela interessada presente visando à 

comprovação de existência de poderes para formulação de propostas e prática para os demais atos 

pertinentes ao certame. Em seguida, foram abertos os envelopes, devidamente rubricados pelo 

representante presente, Pregoeira e Equipe, contendo a Proposta de Preço, sendo esta analisada e 

rubricada pela Pregoeira e Equipe de Apoio e representantes credenciados. Após o respectivo exame, 

tiveram seu valor anunciado em voz alta a todos os presentes, resultando na seguinte proposta escrita:  

 

EMPRESA VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E 
ETAPA DE LANCES – % 

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE 
BENEFÍCIOS EIRELI  

- 0,31%  -   - 0,60% 

 

VENCEDOR DO CERTAME, A EMPRESA: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS 

EIRELI, com a taxa de desconto de - 0,60% (zero vírgula sessenta por cento negativo). 
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VALOR MENSAL COM TAXA 0,00%: R$ 26.880,00 

VALOR GLOBAL COM A TAXA DE 0,00%: R$ 322.560,00 

VALOR MENSAL COM A TAXA DE DESCONTO -0,60 %: R$ 26.718,72 

VALOR GLOBAL COM A TAXA DE DESCONTO -0,60 %: R$ 320.624,64 

 

Procedeu-se então à abertura do envelope, devidamente rubricado por todos os participantes Pregoeira e 

Equipe, contendo a documentação de habilitação e, após análise dos documentos de habilitação da 

licitante vencedora, constatou-se que o que foi exigido no Edital foi atendido. Após a aclamação da 

licitante vencedora do respectivo certame, foi concedida vista aos presentes, para análise e rubrica dos 

documentos de habilitação da vencedora. Nada mais havendo a ser tratado a Senhora Pregoeira deu a 

sessão por encerrada, agradecendo a presença de todos e em particular à Equipe de Apoio. 

 

Ibiraçu-ES, 27 de dezembro de 2019. 

 
 

Luana Guasti 
Pregoeira Oficial 

 
Luzia Campos Dos Santos                 Lucimar Antonio Da Silva                                       
          Equipe de Apoio                                                                            Equipe de Apoio      
 
 
 
PARTICIPANTES: 
 
 
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI  


