
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 02.00220/2017)

 

     às 11:56:33 horas do dia 08/03/2018 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

TATIANE MARIANO SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

02.00220/2017 - 2018/046/2017 que tem por objeto Contratação de empresa especializada

em serviços de Gerenciamento de Abastecimentos de combustíveis em rede de postos

credenciados através de sistema informatizado, utilizando cartão magnético ou cartão

eletrônico tipo smart com chip, com vistas ao atendimento da necessidade de abastecimento

dos veículos, maquinários, grupos geradores e embarcações pertencentes à frota oficial da

Prefeitura Municipal de Porto Velho, por um período de 12 (doze) meses, conforme

especificações constantes do Edital de Pregão Eletrônico n. 046/2017 e seus Anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada em serviços de Gerenciamento de

Abastecimentos de combustíveis em rede de postos credenciados através de sistema

informatizado, utilizando cartão magnético ou cartão eletrônico tipo smart com chip, com

vistas ao atendimento da necessidade de abastecimento dos veículos, maquinários, grupos

geradores e embarcações pertencentes à frota oficial da Prefeitura Municipal de Porto

Velho, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Edital de

Pregão Eletrônico n. 046/2017 e seus Anexos.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/03/2018 09:31:10:642 TICKET SOLUCOES HDFGT SA  R$ 16.534.113,34

07/03/2018 14:23:58:124 BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA  R$ 16.534.113,34

07/03/2018 18:09:14:833 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA EP  R$ 16.534.113,34

21/02/2018 15:02:12:980 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E
INFORMATICA L  R$ 16.534.113,35

22/02/2018 09:05:44:856 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA  R$ 16.534.113,35

08/03/2018 08:09:53:666 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE
BENEFICIOS EIRE  R$ 16.534.113,34
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Lote (1) - Contratação de empresa especializada em serviços de Gerenciamento de

Abastecimentos de combustíveis em rede de postos credenciados através de sistema

informatizado, utilizando cartão magnético ou cartão eletrônico tipo smart com chip, com

vistas ao atendimento da necessidade de abastecimento dos veículos, maquinários, grupos

geradores e embarcações pertencentes à frota oficial da Prefeitura Municipal de Porto

Velho, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Edital de

Pregão Eletrônico n. 046/2017 e seus Anexos.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 08/03/2018, às 12:28:03 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em serviços de Gerenciamento de Abastecimentos de combustíveis em rede de postos

credenciados através de sistema informatizado, utilizando cartão magnético ou cartão

eletrônico tipo smart com chip, com vistas ao atendimento da necessidade de abastecimento

dos veículos, maquinários, grupos geradores e embarcações pertencentes à frota oficial da

Prefeitura Municipal de Porto Velho, por um período de 12 (doze) meses, conforme

especificações constantes do Edital de Pregão Eletrônico n. 046/2017 e seus Anexos. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/03/2018, às 13:51:19 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2018, às 13:51:19 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em serviços de Gerenciamento de Abastecimentos de combustíveis em rede de postos

credenciados através de sistema informatizado, utilizando cartão magnético ou cartão

eletrônico tipo smart com chip, com vistas ao atendimento da necessidade de abastecimento

dos veículos, maquinários, grupos geradores e embarcações pertencentes à frota oficial da

Prefeitura Municipal de Porto Velho, por um período de 12 (doze) meses, conforme

especificações constantes do Edital de Pregão Eletrônico n. 046/2017 e seus Anexos. -  a

Data-Hora Fornecedor Lance

08/03/2018 12:23:03:065 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E
INFORMATICA L  R$ 16.534.113,33

07/03/2018 14:23:58:124 BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA  R$ 16.534.113,34

07/03/2018 18:09:14:833 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA EP  R$ 16.534.113,34

08/03/2018 08:09:53:666 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE
BENEFICIOS EIRE  R$ 16.534.113,34

08/03/2018 09:31:10:642 TICKET SOLUCOES HDFGT SA  R$ 16.534.113,34

22/02/2018 09:05:44:856 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA  R$ 16.534.113,35
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situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: SAGA COMERCIO

E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L. No dia 08/03/2018, às 13:51:44 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2018, às 13:51:44 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em serviços de Gerenciamento de Abastecimentos de combustíveis em rede de postos

credenciados através de sistema informatizado, utilizando cartão magnético ou cartão

eletrônico tipo smart com chip, com vistas ao atendimento da necessidade de abastecimento

dos veículos, maquinários, grupos geradores e embarcações pertencentes à frota oficial da

Prefeitura Municipal de Porto Velho, por um período de 12 (doze) meses, conforme

especificações constantes do Edital de Pregão Eletrônico n. 046/2017 e seus Anexos. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: BRASILCARD

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. No dia 08/03/2018, às 13:51:54 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2018, às 13:51:54 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em serviços de Gerenciamento de Abastecimentos de combustíveis em rede de postos

credenciados através de sistema informatizado, utilizando cartão magnético ou cartão

eletrônico tipo smart com chip, com vistas ao atendimento da necessidade de abastecimento

dos veículos, maquinários, grupos geradores e embarcações pertencentes à frota oficial da

Prefeitura Municipal de Porto Velho, por um período de 12 (doze) meses, conforme

especificações constantes do Edital de Pregão Eletrônico n. 046/2017 e seus Anexos. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: PRIME

CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP. No dia 08/03/2018, às 13:52:06

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2018, às 13:52:06 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em serviços de Gerenciamento de Abastecimentos de combustíveis em rede de postos

credenciados através de sistema informatizado, utilizando cartão magnético ou cartão

eletrônico tipo smart com chip, com vistas ao atendimento da necessidade de abastecimento

dos veículos, maquinários, grupos geradores e embarcações pertencentes à frota oficial da

Prefeitura Municipal de Porto Velho, por um período de 12 (doze) meses, conforme

especificações constantes do Edital de Pregão Eletrônico n. 046/2017 e seus Anexos. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: NEO

CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE. No dia 08/03/2018, às

13:52:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 08/03/2018, às 13:52:20 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em serviços de Gerenciamento de Abastecimentos de combustíveis em rede de postos

credenciados através de sistema informatizado, utilizando cartão magnético ou cartão

eletrônico tipo smart com chip, com vistas ao atendimento da necessidade de abastecimento

dos veículos, maquinários, grupos geradores e embarcações pertencentes à frota oficial da

Prefeitura Municipal de Porto Velho, por um período de 12 (doze) meses, conforme

especificações constantes do Edital de Pregão Eletrônico n. 046/2017 e seus Anexos. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: TICKET

SOLUCOES HDFGT SA. No dia 05/04/2018, às 10:49:29 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/04/2018, às 13:04:23 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em serviços de Gerenciamento de Abastecimentos de combustíveis em rede de postos

credenciados através de sistema informatizado, utilizando cartão magnético ou cartão

eletrônico tipo smart com chip, com vistas ao atendimento da necessidade de abastecimento

dos veículos, maquinários, grupos geradores e embarcações pertencentes à frota oficial da

Prefeitura Municipal de Porto Velho, por um período de 12 (doze) meses, conforme

especificações constantes do Edital de Pregão Eletrônico n. 046/2017 e seus Anexos. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/04/2018, às 13:12:46 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2018, às 13:12:46 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em serviços de Gerenciamento de Abastecimentos de combustíveis em rede de postos

credenciados através de sistema informatizado, utilizando cartão magnético ou cartão

eletrônico tipo smart com chip, com vistas ao atendimento da necessidade de abastecimento

dos veículos, maquinários, grupos geradores e embarcações pertencentes à frota oficial da

Prefeitura Municipal de Porto Velho, por um período de 12 (doze) meses, conforme

especificações constantes do Edital de Pregão Eletrônico n. 046/2017 e seus Anexos. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Em vista da Decisão de Julgamento de Recurso Administrativo, pelo qual em juízo de

retratação decidi reformar a decisão inicial, quanto à inabilitação da empresa Madeira

Corretora de Seguros, a qual declaro vencedora em vista dos motivos  consignados na

Decisão, a qual está disponível no campo de documentos deste Sistema e no link relativo a

este Pregão no site da Prefeitura de Porto Velho, o qual será adjudicado pela Autoridade

Competente, em vista da interposição de recurso em fase própria.

 

    No dia 20/04/2018, às 13:12:46 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em serviços de Gerenciamento de Abastecimentos de combustíveis em rede de postos
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credenciados através de sistema informatizado, utilizando cartão magnético ou cartão

eletrônico tipo smart com chip, com vistas ao atendimento da necessidade de abastecimento

dos veículos, maquinários, grupos geradores e embarcações pertencentes à frota oficial da

Prefeitura Municipal de Porto Velho, por um período de 12 (doze) meses, conforme

especificações constantes do Edital de Pregão Eletrônico n. 046/2017 e seus Anexos. - a

empresa MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA com o valor R$ 16.534.113,35

foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 08/03/2018, às 13:51:18 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E

INFORMATICA L, no lote (1) - Contratação de empresa especializada em serviços de

Gerenciamento de Abastecimentos de combustíveis em rede de postos credenciados

através de sistema informatizado, utilizando cartão magnético ou cartão eletrônico tipo smart

com chip, com vistas ao atendimento da necessidade de abastecimento dos veículos,

maquinários, grupos geradores e embarcações pertencentes à frota oficial da Prefeitura

Municipal de Porto Velho, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações

constantes do Edital de Pregão Eletrônico n. 046/2017 e seus Anexos. O motivo da

desclassificação foi: O sistema solicitou a convocação do fornecedor para cobrir o lance da

empresa originalmente ganhadora na fase de lances, por se tratar de empresa beneficiada

pela Lei Complementar 123/2006. Ocorre que, antes da convocação, esta Pregoeira já havia

informado da impossibilidade de cobertura na sala de disputa, contudo, ainda assim, a

empresa efetuou um lance, reduzindo seu valor e, por este motivo, o percentual de sua taxa

de administração resultou no número 0,009999 (�), o que é vedado pelo Edital, na letra �b� do

subitem 5.1.4.4. As licitantes não podem alegar desconhecimento quanto ao teor do edital,

porquanto o mesmo faz lei entre as partes e, se não admitiam a exigência, poderiam ter

impugnado o instrumento convocatório com o cunho de exigir a alteração do disposto no

subitem 5.1.4.4, em especial na letra �b�. Pelo exposto, em obediência ao princípio da

vinculação ao instrumento e, com fulcro no item 8.2, I do Edital DECIDO DESCLASSIFICAR

a presente PROPOSTA.

 

    No dia 08/03/2018, às 13:51:43 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

LTDA, no lote (1) - Contratação de empresa especializada em serviços de Gerenciamento

de Abastecimentos de combustíveis em rede de postos credenciados através de sistema

informatizado, utilizando cartão magnético ou cartão eletrônico tipo smart com chip, com

vistas ao atendimento da necessidade de abastecimento dos veículos, maquinários, grupos

geradores e embarcações pertencentes à frota oficial da Prefeitura Municipal de Porto

Velho, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Edital de

Pregão Eletrônico n. 046/2017 e seus Anexos. O motivo da desclassificação foi: O Edital

dispõe em seu subitem 5.1.4.4 que a proponente deveria inserir sua proposta no sistema
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observando-se, em todo o caso, o disposto nas letras �a� e �b� daquele item. Importa analisar

que ao elaborar sua proposta com mais de 3 (três) casas decimais, o fornecedor deixou de

observar a exigência de que o valor seria convertido em percentual COM ATÉ DUAS

CASAS DECIMAIS, conforme letra �b� do subitem 5.1.4.4. Não se podendo admitir o valor

proposto, porquanto o mesmo não permitiria a transformação em taxa percentual com

apenas duas casas percentuais. As licitantes não podem alegar desconhecimento quanto ao

teor do edital, porquanto o mesmo faz lei entre as partes e, se não admitiam a exigência,

poderiam ter impugnado o instrumento convocatório com o cunho de exigir a alteração do

disposto no subitem 5.1.4.4, em especial na letra �b�. Pelo exposto, em obediência ao

princípio da vinculação ao instrumento e, com fulcro no item 8.2, I do Edital DECIDO

DESCLASSIFICAR a presente PROPOSTA.

 

    No dia 08/03/2018, às 13:51:54 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

EMPRESARIAL LTDA EP, no lote (1) - Contratação de empresa especializada em serviços

de Gerenciamento de Abastecimentos de combustíveis em rede de postos credenciados

através de sistema informatizado, utilizando cartão magnético ou cartão eletrônico tipo smart

com chip, com vistas ao atendimento da necessidade de abastecimento dos veículos,

maquinários, grupos geradores e embarcações pertencentes à frota oficial da Prefeitura

Municipal de Porto Velho, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações

constantes do Edital de Pregão Eletrônico n. 046/2017 e seus Anexos. O motivo da

desclassificação foi: O Edital dispõe em seu subitem 5.1.4.4 que a proponente deveria

inserir sua proposta no sistema observando-se, em todo o caso, o disposto nas letras �a� e �b�

daquele item. Importa analisar que ao elaborar sua proposta com mais de 3 (três) casas

decimais, o fornecedor deixou de observar a exigência de que o valor seria convertido em

percentual COM ATÉ DUAS CASAS DECIMAIS, conforme letra �b� do subitem 5.1.4.4. Não

se podendo admitir o valor proposto, porquanto o mesmo não permitiria a transformação em

taxa percentual com apenas duas casas percentuais. As licitantes não podem alegar

desconhecimento quanto ao teor do edital, porquanto o mesmo faz lei entre as partes e, se

não admitiam a exigência, poderiam ter impugnado o instrumento convocatório com o cunho

de exigir a alteração do disposto no subitem 5.1.4.4, em especial na letra �b�. Pelo exposto,

em obediência ao princípio da vinculação ao instrumento e, com fulcro no item 8.2, I do

Edital DECIDO DESCLASSIFICAR a presente PROPOSTA.

 

    No dia 08/03/2018, às 13:52:06 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE

BENEFICIOS EIRE, no lote (1) - Contratação de empresa especializada em serviços de

Gerenciamento de Abastecimentos de combustíveis em rede de postos credenciados

através de sistema informatizado, utilizando cartão magnético ou cartão eletrônico tipo smart

com chip, com vistas ao atendimento da necessidade de abastecimento dos veículos,
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maquinários, grupos geradores e embarcações pertencentes à frota oficial da Prefeitura

Municipal de Porto Velho, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações

constantes do Edital de Pregão Eletrônico n. 046/2017 e seus Anexos. O motivo da

desclassificação foi: O Edital dispõe em seu subitem 5.1.4.4 que a proponente deveria

inserir sua proposta no sistema observando-se, em todo o caso, o disposto nas letras �a� e �b�

daquele item. Importa analisar que ao elaborar sua proposta com mais de 3 (três) casas

decimais, o fornecedor deixou de observar a exigência de que o valor seria convertido em

percentual COM ATÉ DUAS CASAS DECIMAIS, conforme letra �b� do subitem 5.1.4.4. Não

se podendo admitir o valor proposto, porquanto o mesmo não permitiria a transformação em

taxa percentual com apenas duas casas percentuais. As licitantes não podem alegar

desconhecimento quanto ao teor do edital, porquanto o mesmo faz lei entre as partes e, se

não admitiam a exigência, poderiam ter impugnado o instrumento convocatório com o cunho

de exigir a alteração do disposto no subitem 5.1.4.4, em especial na letra �b�. Pelo exposto,

em obediência ao princípio da vinculação ao instrumento e, com fulcro no item 8.2, I do

Edital DECIDO DESCLASSIFICAR a presente PROPOSTA.

 

    No dia 08/03/2018, às 13:52:19 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - TICKET SOLUCOES HDFGT SA, no lote (1) -

Contratação de empresa especializada em serviços de Gerenciamento de Abastecimentos

de combustíveis em rede de postos credenciados através de sistema informatizado,

utilizando cartão magnético ou cartão eletrônico tipo smart com chip, com vistas ao

atendimento da necessidade de abastecimento dos veículos, maquinários, grupos geradores

e embarcações pertencentes à frota oficial da Prefeitura Municipal de Porto Velho, por um

período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Edital de Pregão

Eletrônico n. 046/2017 e seus Anexos. O motivo da desclassificação foi: O Edital dispõe em

seu subitem 5.1.4.4 que a proponente deveria inserir sua proposta no sistema observando-

se, em todo o caso, o disposto nas letras �a� e �b� daquele item. Importa analisar que ao

elaborar sua proposta com mais de 3 (três) casas decimais, o fornecedor deixou de observar

a exigência de que o valor seria convertido em percentual COM ATÉ DUAS CASAS

DECIMAIS, conforme letra �b� do subitem 5.1.4.4. Não se podendo admitir o valor proposto,

porquanto o mesmo não permitiria a transformação em taxa percentual com apenas duas

casas percentuais. As licitantes não podem alegar desconhecimento quanto ao teor do

edital, porquanto o mesmo faz lei entre as partes e, se não admitiam a exigência, poderiam

ter impugnado o instrumento convocatório com o cunho de exigir a alteração do disposto no

subitem 5.1.4.4, em especial na letra �b�. Pelo exposto, em obediência ao princípio da

vinculação ao instrumento e, com fulcro no item 8.2, I do Edital DECIDO DESCLASSIFICAR

a presente PROPOSTA.

 

    Diante do registro de intenção  do representante FRANCISCO ENILDO ALVES da

empresa MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA no lote (1) - Contratação de
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empresa especializada em serviços de Gerenciamento de Abastecimentos de combustíveis

em rede de postos credenciados através de sistema informatizado, utilizando cartão

magnético ou cartão eletrônico tipo smart com chip, com vistas ao atendimento da

necessidade de abastecimento dos veículos, maquinários, grupos geradores e embarcações

pertencentes à frota oficial da Prefeitura Municipal de Porto Velho, por um período de 12

(doze) meses, conforme especificações constantes do Edital de Pregão Eletrônico n.

046/2017 e seus Anexos.,  em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para

apresentação  formal das razões e contra razões do recurso.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

TATIANE MARIANO SILVA

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
03.817.702/0001-50 BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

05.884.660/0001-04 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA

25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE

05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP

05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L

03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA
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