
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AVISO LICITAÇÃO PÚBLICA 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 - PMJF/PI 

VINCULAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  0112/2021 - PMJF/PI 
O Município de José de Freitas/PI, através da Unidades de Licitações – UL/Secretaria de 
Administração e Finanças, torna público ao conhecimento de quem interessar, de acordo com a 
legislação vigente, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico (Lei nº 10/520 de 
17/07/2002 c/c Decreto Federal nº 10.024 de 20/09/2019, critério: Menor Preço (Lote), 
observadas as exigências do Edital da Licitação e seus anexos. 
OBJETO: SISTEMA REGISTRO PREÇOS (SRP) destinado a futura e eventual contratação de  
empresa especializada na implantação de sistema informatizado e integrado para gestão de frota 
de veículos, via web, com cartões magnéticos ou via tag, com tecnologia RFID para 
gerenciamento e controle: 
LOTE I  -  Fornecer combustível, (Etanol, Diesel, Diesel S10, Gasolina, aditivos, lubrificantes), com 
disponibilização de Software para operação do sistema informatizado, via internet e tecnologia 
de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados 
LOTE II – Executar serviços de manutenção (preventiva e corretiva), em veículos automotores  
leves, médios e pesados, geradores, roçadeiras, cortadores, maquinários, fornecimento de 
peças, lavagem e, ainda, serviços gerais de oficina mecânica, elétrica, funilaria, suspensão, 
retífica e peças em geral, serviço de reboque, com disponibilização de Software para operação 
do sistema informatizado, via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético 
nas redes de estabelecimentos credenciados 
I - DATA/HORÁRIOS: 
LIMITE/ACOLHIMENTO PROPOSTAS:  13/10/2021 – até as 10h00m 
ABERTURA/PROPOSTAS: 13/10/2021 – a partir das 10h:30m 

INÍCIO/SESSÃO DISPUTA DE PREÇOS: 13h00m - dia 13/10/ 2021 
Todos os procedimentos serão realizados pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, sob coordenação 
dos Serviços de Consultoria Administrativa e Assessoria Jurídica da Administração – UL/SAF, no 
endereço: Rua Hugo Napoleão s/nº (Chalé) - Centro – PMJF/PI, no horário normal de expediente 
Pregoeira: Ana Sofia Rufino da Silva - Equipe Apoio: Nara Rawena Cardoso Alvarenga e Luiz 
Henrique Cavalcante Braga. 
Retirada/Edital: Na Unidade de Licitações/SAF – PMJF/PI c/ Equipe de Apoio e, ainda Site 
Licitações Web TCE/PI - Sistema BBMNET – Impugnações, Esclarecimentos e/ou Informações: 
Unidade de Licitações – UL – PMJF/PI c/ pregoeiro e/ou equipe de apoio (E-mail: 
ulsafpmjf2@gmail.com). 
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