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925373.6892016 .51979 .4294 .244983574808

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 Superintendência Estadual de Compras e Licitações

  
Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

 Nº 00689/2016 
  

Às 10:00 horas do dia 24 de setembro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 041/GAB/SUPEL de 16/10/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei
nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 01110900555012016, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00689/2016. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa
especializada, para prestação de forma contínua, dos serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível (álcool, gasolina
comum, diesel S10, diesel comum), em rede de postos credenciados, através de sistema informatizado (com software disponibilizado
em tempo real pela internet) e integrado com tecnologia de cartão magnético ou cartão eletrônico tipo smart com chip, visando
atendimento à necessidade de abastecer os veículos, maquinários, grupos geradores e embarcações pertencentes à frota oficial do
Estado de Rondônia, por um período de 12 (doze) meses, de acordo com as condições, especificações e quantitativos mínimos contidos
no Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as
propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

 
 
Item: 1
Descrição: Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo
Descrição Complementar: Serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível em rede de postos credenciados através
de sistema informatizado, utilizando cartão magnético ou cartão eletrônico tipo smart com chip...devendo ser observado o disposto
no subitem 11.3 e suas alíneas do Termo de Referencia... a)Deverá ser aplicado o percentual sobre o valor de R$ 52.615.870,19
(cinquenta e dois milhões seiscentos e quinze mil oitocentos e setenta reais e dezenove centavos) tendo como base de aplicação do
percentual o valor estimado do consumo para a licitação. Exemplo: taxa de administração a ser proposta de 0,13% (um virgula treze
por cento), deverá ser lançado no sistema para disputa o valor encontrado de R$ 68.400,63, ou seja, o resultado da incidência da
taxa de administração sobre o valor anual estimado para a prestação do serviço objeto do presente termo...
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Serviço
Valor estimado: R$ 52.684.270,8200 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
 
Aceito para: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, pelo melhor lance de R$ 52.615.870,1900 .

Histórico
Item: 1 - Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
03.506.307/0001-57 TICKET

SOLUCOES HDFGT
S/A

Não Não 1 R$ 52.615.870,1900 R$ 52.615.870,1900 12/09/2018
11:29:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada, para prestação de forma contínua, dos
serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível (álcool, gasolina comum, diesel S10, diesel comum), em rede de
postos credenciados, através de sistema informatizado (com software disponibilizado em tempo real pela internet) e integrado
com tecnologia de cartão magnético ou cartão eletrônico tipo smart com chip, visando atendimento à necessidade de abastecer
os veículos, maquinários, grupos geradores e embarcações pertencentes à frota oficial do Estado de Rondônia, por um período
de 12 (doze) meses, de acordo com as condições, especificações e quantitativos mínimos contidos no Edital e seus anexos.
Validade da Proposta: 90 (NOVENTA) DIAS.

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

Não Não 1 R$ 52.615.870,1900 R$ 52.615.870,1900 17/09/2018
17:19:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível (álcool, gasolina
comum, diesel S10, diesel comum), em rede de postos credenciados, através de sistema informatizado (com software
disponibilizado em tempo real pela internet) e integrado com tecnologia de cartão magnético ou cartão eletrônico tipo smart
com chip, visando atendimento à necessidade de abastecer os veículos, maquinários, grupos geradores e embarcações
pertencentes à frota oficial do Estado de Rondônia

00.604.122/0001-97 TRIVALE
ADMINISTRACAO
LTDA

Não Não 1 R$ 52.615.870,1900 R$ 52.615.870,1900 21/09/2018
16:36:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apresentamos nossa proposta comercial e declaramos que atendemos todos os
itens de habilitação bem como nossa proposta está de acordo com as exigências do edital. Declaramos que no preço ofertado
estão inclusos todos os custos, despesas, taxas e demais impostos para perfeita execução do contrato. Declaramos que a
proposta tem validade de 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação, referente ao PE 689/2016 com objeto:
“Contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível em rede de postos
credenciados, através de sistema informatizado, utilizando cartão magnético ou cartão eletrônico, tipo smart com chip, com
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vistas ao atendimento da necessidade de abastecimento dos veículos, maquinários, grupos geradores e embarcações
pertencentes à frota oficial do Governo do Estado de Rondônia, por um período de 12 (doze) meses.”.

12.039.966/0001-11 LINK CARD
ADMINISTRADORA
DE BENEFICIOS
EIRELI

Não Não 1 R$ 52.615.870,1900 R$ 52.615.870,1900 21/09/2018
16:44:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de
abastecimento de combustível 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 do Governo do Estado de Rondônia, por um período
de 12 (doze) meses.

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

Sim Sim 1 R$ 52.615.870,1900 R$ 52.615.870,1900 21/09/2018
17:11:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada, para prestação de
forma contínua, dos serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível (álcool, gasolina comum, diesel S10, diesel
comum), em rede de postos credenciados, através de sistema informatizado (com software disponibilizado em tempo real pela
internet) e integrado com tecnologia de cartão magnético ou cartão eletrônico tipo smart com chip, visando atendimento à
necessidade de abastecer os veículos, maquinários, grupos geradores e embarcações pertencentes à frota oficial do Estado de
Rondônia, por um período de 12 (doze) meses, de acordo com as condições, especificações e quantitativos mínimos contidos
no Edital e seus anexos. //

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

Sim Sim 1 R$ 52.621.131,7800 R$ 52.621.131,7800 13/09/2018
12:46:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível em rede de postos
credenciados através de sistema informatizado, utilizando cartão magnético ou cartão eletrônico tipo smart com chip...devendo
ser observado o disposto no subitem 11.3 e suas alíneas do Termo de Referencia... a)Deverá ser aplicado o percentual sobre o
valor de R$ 52.615.870,19 (cinquenta e dois milhões seiscentos e quinze mil oitocentos e setenta reais e dezenove centavos)
tendo como base de aplicação do percentual o valor estimado do consumo para a licitação. Exemplo: taxa de administração a
ser proposta de 0,13% (um virgula treze por cento), deverá ser lançado no sistema para disputa o valor encontrado de R$
68.400,63, ou seja, o resultado da incidência da taxa de administração sobre o valor anual estimado para a prestação do
serviço objeto do presente termo...

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 52.621.131,7800 05.870.713/0001-20 24/09/2018 10:00:40:080
R$ 52.615.870,1900 00.604.122/0001-97 24/09/2018 10:00:40:080
R$ 52.615.870,1900 03.506.307/0001-57 24/09/2018 10:00:40:080
R$ 52.615.870,1900 05.884.660/0001-04 24/09/2018 10:00:40:080
R$ 52.615.870,1900 12.039.966/0001-11 24/09/2018 10:00:40:080
R$ 52.615.870,1900 25.165.749/0001-10 24/09/2018 10:00:40:080

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 24/09/2018
10:10:08 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

24/09/2018
10:16:14 Batida iminente. Data/hora iminência: 24/09/2018 10:21:14.

Encerrado 24/09/2018
10:42:53 Item encerrado

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

25/09/2018
10:08:16

Convocado para envio de anexo o fornecedor NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

25/09/2018
12:09:09

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE
BENEFICIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10.

Aceite 25/09/2018
14:31:03

Aceite individual da proposta. Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10, pelo melhor lance de R$ 52.615.870,1900.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

25/09/2018
14:32:06

Convocado para envio de anexo o fornecedor NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

25/09/2018
15:50:39

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE
BENEFICIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10.

Inabilitado 27/09/2018
10:36:43

Inabilitação de proposta. Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10, pelo melhor lance de R$ 52.615.870,1900. Motivo: por ter apresentado
Patrimônio Líquido abaixo do mínimo exigido em edital, e quanto à qualificação técnica, a referida empresa
não atingiu o percentual mínimo previsto no subitem 14.3.5.1 alínea “b” do edital e previsão constante no
Termo de Referência, o qual exige pelo menos 40%.

Inabilitado 27/09/2018 Inabilitação de proposta. Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,
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10:50:44 CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10, pelo melhor lance de R$ 52.615.870,1900. Motivo: por ter apresentado
Patrimônio Líquido abaixo do mínimo exigido em edital, e quanto à qualificação técnica, a referida empresa
não atingiu o percentual mínimo previsto no subitem 14.3.5.1 alínea “b” do edital e previsão constante no
Termo de Referência, o qual exige pelo menos 40%.

Inabilitado 27/09/2018
11:04:48

Inabilitação de proposta. Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10, pelo melhor lance de R$ 52.615.870,1900. Motivo: por ter apresentado
Patrimônio Líquido abaixo do mínimo exigido em edital, e quanto à qualificação técnica, a referida empresa
não atingiu o percentual mínimo previsto no subitem 14.3.5.1 alínea “b” do edital e previsão constante no
Termo de Referência, o qual exige pelo menos 40%.

Inabilitado 27/09/2018
11:18:51

Inabilitação de proposta. Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10, pelo melhor lance de R$ 52.615.870,1900. Motivo: por ter apresentado
Patrimônio Líquido abaixo do mínimo exigido em edital, e quanto à qualificação técnica, a referida empresa
não atingiu o percentual mínimo previsto no subitem 14.3.5.1 alínea “b” do edital e previsão constante no
Termo de Referência, o qual exige pelo menos 40%.

Inabilitado 27/09/2018
11:32:54

Inabilitação de proposta. Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10, pelo melhor lance de R$ 52.615.870,1900. Motivo: por ter apresentado
Patrimônio Líquido abaixo do mínimo exigido em edital, e quanto à qualificação técnica, a referida empresa
não atingiu o percentual mínimo previsto no subitem 14.3.5.1 alínea “b” do edital e previsão constante no
Termo de Referência, o qual exige pelo menos 40%.

Inabilitado 27/09/2018
11:46:57

Inabilitação de proposta. Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10, pelo melhor lance de R$ 52.615.870,1900. Motivo: por ter apresentado
Patrimônio Líquido abaixo do mínimo exigido em edital, e quanto à qualificação técnica, a referida empresa
não atingiu o percentual mínimo previsto no subitem 14.3.5.1 alínea “b” do edital e previsão constante no
Termo de Referência, o qual exige pelo menos 40%.

Inabilitado 27/09/2018
12:01:00

Inabilitação de proposta. Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10, pelo melhor lance de R$ 52.615.870,1900. Motivo: por ter apresentado
Patrimônio Líquido abaixo do mínimo exigido em edital, e quanto à qualificação técnica, a referida empresa
não atingiu o percentual mínimo previsto no subitem 14.3.5.1 alínea “b” do edital e previsão constante no
Termo de Referência, o qual exige pelo menos 40%.

Inabilitado 27/09/2018
12:15:02

Inabilitação de proposta. Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10, pelo melhor lance de R$ 52.615.870,1900. Motivo: por ter apresentado
Patrimônio Líquido abaixo do mínimo exigido em edital, e quanto à qualificação técnica, a referida empresa
não atingiu o percentual mínimo previsto no subitem 14.3.5.1 alínea “b” do edital e previsão constante no
Termo de Referência, o qual exige pelo menos 40%.

Inabilitado 27/09/2018
12:29:06

Inabilitação de proposta. Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10, pelo melhor lance de R$ 52.615.870,1900. Motivo: por ter apresentado
Patrimônio Líquido abaixo do mínimo exigido em edital, e quanto à qualificação técnica, a referida empresa
não atingiu o percentual mínimo previsto no subitem 14.3.5.1 alínea “b” do edital e previsão constante no
Termo de Referência, o qual exige pelo menos 40%.

Inabilitado 27/09/2018
12:43:09

Inabilitação de proposta. Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10, pelo melhor lance de R$ 52.615.870,1900. Motivo: por ter apresentado
Patrimônio Líquido abaixo do mínimo exigido em edital, e quanto à qualificação técnica, a referida empresa
não atingiu o percentual mínimo previsto no subitem 14.3.5.1 alínea “b” do edital e previsão constante no
Termo de Referência, o qual exige pelo menos 40%.

Inabilitado 27/09/2018
12:57:11

Inabilitação de proposta. Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10, pelo melhor lance de R$ 52.615.870,1900. Motivo: por ter apresentado
Patrimônio Líquido abaixo do mínimo exigido em edital, e quanto à qualificação técnica, a referida empresa
não atingiu o percentual mínimo previsto no subitem 14.3.5.1 alínea “b” do edital e previsão constante no
Termo de Referência, o qual exige pelo menos 40%.

Inabilitado 27/09/2018
13:11:13

Inabilitação de proposta. Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10, pelo melhor lance de R$ 52.615.870,1900. Motivo: por ter apresentado
Patrimônio Líquido abaixo do mínimo exigido em edital, e quanto à qualificação técnica, a referida empresa
não atingiu o percentual mínimo previsto no subitem 14.3.5.1 alínea “b” do edital e previsão constante no
Termo de Referência, o qual exige pelo menos 40%.

Inabilitado 27/09/2018
13:25:16

Inabilitação de proposta. Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10, pelo melhor lance de R$ 52.615.870,1900. Motivo: por ter apresentado
Patrimônio Líquido abaixo do mínimo exigido em edital, e quanto à qualificação técnica, a referida empresa
não atingiu o percentual mínimo previsto no subitem 14.3.5.1 alínea “b” do edital e previsão constante no
Termo de Referência, o qual exige pelo menos 40%.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

11/10/2018
09:02:12

Convocado para envio de anexo o fornecedor TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, CNPJ/CPF: 00.604.122/0001-
97.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

11/10/2018
09:03:59

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, CNPJ/CPF:
00.604.122/0001-97.

Volta de Fase 11/10/2018
12:49:01 Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.

Início do
desempate

11/10/2018
12:49:01 Item está em 1º desempate, aguardando lance.

Encerramento
do
desempate

11/10/2018
12:54:52

Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 12:54:01 de 11/10/2018. O tempo expirou e o lance não foi
enviado pelo fornecedor SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
05870713000120

Encerrado 11/10/2018
12:54:52 Item encerrado

Recusa 11/10/2018
13:01:35

Recusa da proposta. Fornecedor: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, CNPJ/CPF: 03.506.307/0001-57, pelo
melhor lance de R$ 52.615.870,1900. Motivo: A empresa não está sendo desclassificada, somente está sendo
recusada por questão do sistema, para que possamos obedecer a ordem das classificações do desempate das
propostas de preços, conforme já foi relatado em ata.
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Recusa 11/10/2018
13:01:52

Recusa da proposta. Fornecedor: MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA, CNPJ/CPF:
05.884.660/0001-04, pelo melhor lance de R$ 52.615.870,1900. Motivo: A empresa não está sendo
desclassificada, somente está sendo recusada por questão do sistema, para que possamos obedecer a ordem
das classificações do desempate das propostas de preços, conforme já foi relatado em ata.

Volta de Fase 11/10/2018
13:02:17 Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.

Início do
desempate

11/10/2018
13:02:17 Item está em 1º desempate, aguardando lance.

Encerramento
do
desempate

11/10/2018
13:08:19

Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 13:07:17 de 11/10/2018. O tempo expirou e o lance não foi
enviado pelo fornecedor SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
05870713000120

Encerrado 11/10/2018
13:08:19 Item encerrado

Aceite 11/10/2018
13:09:48

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, CNPJ/CPF: 00.604.122/0001-97,
pelo melhor lance de R$ 52.615.870,1900.

Inabilitado 11/10/2018
13:10:26

Inabilitação de proposta. Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, CNPJ/CPF: 00.604.122/0001-97, pelo
melhor lance de R$ 52.615.870,1900. Motivo: constatado que a empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA,
está IMPEDIDA DE LICITAR através do CEIS – Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), pelo
Órgão Sancionador: Companhia de Gás de Santa Catarina – SCGA, por um período de 02 (dois) anos, ou seja,
até 07/02/2020.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

11/10/2018
13:15:53

Convocado para envio de anexo o fornecedor LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

11/10/2018
15:07:50

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11.

Volta de Fase 15/10/2018
12:05:50 Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.

Início do
desempate

15/10/2018
12:05:52 Item está em 1º desempate, aguardando lance.

Encerramento
do
desempate

15/10/2018
12:11:02

Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 12:10:52 de 15/10/2018. O tempo expirou e o lance não foi
enviado pelo fornecedor SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
05870713000120

Encerrado 15/10/2018
12:11:02 Item encerrado

Aceite 15/10/2018
12:13:32

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
12.039.966/0001-11, pelo melhor lance de R$ 52.615.870,1900.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

15/10/2018
12:13:48

Convocado para envio de anexo o fornecedor LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

15/10/2018
14:13:41

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11.

Inabilitado 16/10/2018
11:12:08

Inabilitação de proposta. Fornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
12.039.966/0001-11, pelo melhor lance de R$ 52.615.870,1900. Motivo: por ter apresentado Patrimônio
Líquido abaixo do mínimo exigido no edital descumprindo o previsto no subitem 14.3.3 alínea “b” do edital .

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

16/10/2018
11:17:36

Convocado para envio de anexo o fornecedor MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA, CNPJ/CPF:
05.884.660/0001-04.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

16/10/2018
12:36:55

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA,
CNPJ/CPF: 05.884.660/0001-04.

Aceite 17/10/2018
10:10:34

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA, CNPJ/CPF:
05.884.660/0001-04, pelo melhor lance de R$ 52.615.870,1900. Motivo: por ter apresentado proposta de
preço/planilha de custos de acordo com o edital.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

17/10/2018
10:10:44

Convocado para envio de anexo o fornecedor MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA, CNPJ/CPF:
05.884.660/0001-04.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

17/10/2018
10:41:02

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA,
CNPJ/CPF: 05.884.660/0001-04.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

18/10/2018
11:06:06

Convocado para envio de anexo o fornecedor MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA, CNPJ/CPF:
05.884.660/0001-04.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

19/10/2018
10:38:01

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA,
CNPJ/CPF: 05.884.660/0001-04.

Inabilitado 19/10/2018 Inabilitação de proposta. Fornecedor: MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA, CNPJ/CPF:
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12:56:04 05.884.660/0001-04, pelo melhor lance de R$ 52.615.870,1900. Motivo: por ter apresentado Patrimônio
Líquido abaixo do mínimo exigido em edital, e quanto à qualificação técnica, a referida empresa não atingiu o
percentual mínimo previsto no subitem 14.3.5.1 alínea “b” do edital e previsão constante no Termo de
Referência, o qual exige pelo menos 40%.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

19/10/2018
13:01:58 Convocado para envio de anexo o fornecedor TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, CNPJ/CPF: 03.506.307/0001-57.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

19/10/2018
13:38:17

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, CNPJ/CPF:
03.506.307/0001-57.

Aceite 22/10/2018
12:02:32

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, CNPJ/CPF: 03.506.307/0001-57,
pelo melhor lance de R$ 52.615.870,1900. Motivo: por ter atendido os requisitos no edital, para esta primeira
fase.

Habilitado 22/10/2018
12:03:58

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, CNPJ/CPF: 03.506.307/0001-
57, pelo melhor lance de R$ 52.615.870,1900.

Registro
Intenção de
Recurso

22/10/2018
12:07:01

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA CNPJ/CPF:
05884660000104. Motivo: Sra Pregoeira, a empresa Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda , CNPJ nº
05.844.660/0001-04 Vem interpor recurso administrativo quanto a desclassificação da mesma no que se
refere ao

Registro
Intenção de
Recurso

22/10/2018
12:09:57

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA CNPJ/CPF: 00604122000197.
Motivo: Manifestamos intenção de recurso por conta de nossa desclassificação, visto que o impedimento
utilizado como motivo restringe-se apenas ao Órgão que a aplicou. Manifestamos também que os atestad

Intenção de
Recurso
Aceita

22/10/2018
12:35:31

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, CNPJ/CPF: 00604122000197.
Motivo: Senhores licitantes, informo que, houve intenção de recurso, portanto em atenção ao direito de
manifestação e interposição de recurso, previsto no art. 26, do Decreto Estadual n° 12205/2006, e ao artigo
4°, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, a Pregoeira concedeu o prazo de três dias úteis para a apresentação das
razões do recurso...restante no chat mensagem.

Intenção de
Recurso
Aceita

22/10/2018
12:36:17

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA, CNPJ/CPF:
05884660000104. Motivo: Manifestamos intenção de recurso por conta de nossa desclassificação, visto que o
impedimento utilizado como motivo restringe-se apenas ao Órgão que a aplicou. Manifestamos também que os
atestados apresentados pela arrematante não atendem o objeto, visto não comprovarem o fornecimento de
cartão com CHIP, apenas tarja magnética. Maiores informações serão apresentadas em nossa peça recursal.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

00.604.122/0001-97 22/10/2018 12:09 22/10/2018 12:35 Aceito
Motivo Intenção:Manifestamos intenção de recurso por conta de nossa desclassificação, visto que o impedimento
utilizado como motivo restringe-se apenas ao Órgão que a aplicou. Manifestamos também que os atestados
apresentados pela arrematante não atendem o objeto, visto não comprovarem o fornecimento de cartão com CHIP,
apenas tarja magnética. Maiores informações serão apresentadas em nossa peça recursal.
Motivo Aceite ou Recusa:Senhores licitantes, informo que, houve intenção de recurso, portanto em atenção ao
direito de manifestação e interposição de recurso, previsto no art. 26, do Decreto Estadual n° 12205/2006, e ao
artigo 4°, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, a Pregoeira concedeu o prazo de três dias úteis para a apresentação das
razões do recurso...restante no chat mensagem.

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação
05.884.660/0001-04 22/10/2018 12:07 22/10/2018 12:36 Aceito

Motivo Intenção:Sra Pregoeira, a empresa Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda , CNPJ nº 05.844.660/0001-04
Vem interpor recurso administrativo quanto a desclassificação da mesma no que se refere aos ATESTADOS e
também seu CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO, pois a mesma atende em todos os Itens. Peço que essa pregoeira
acate nosso recurso administrativo onde será narrado nele todas as fases do processo licitatório.
Motivo Aceite ou Recusa:Manifestamos intenção de recurso por conta de nossa desclassificação, visto que o
impedimento utilizado como motivo restringe-se apenas ao Órgão que a aplicou. Manifestamos também que os
atestados apresentados pela arrematante não atendem o objeto, visto não comprovarem o fornecimento de cartão
com CHIP, apenas tarja magnética. Maiores informações serão apresentadas em nossa peça recursal.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 24/09/2018
10:01:05

Bom dia Senhores licitantes, encontra-se aberta a Sessão Pública, portanto, permaneçam
conectados e atentos às solicitações e informações no chat mensagem.

Pregoeiro 24/09/2018
10:01:37

Antes do inicio alguns avisos são importantes:

Pregoeiro 24/09/2018
10:01:51

O presente certame está sendo regido pela Lei nº. 10.520/2002 Decreto Estadual nº 12.205, de
02/06/2006, Lei 123 de 14/12/2006 e demais legislação correlata, aplicando-se,

subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, com suas alterações, e demais exigências
deste Edital.

Pregoeiro 24/09/2018
10:02:09

Informo às empresas licitantes, participantes deste certame, que os prazos estabelecidos
deverão ser cumpridos na íntegra, sendo que as mesmas ficam condicionadas a acessar o “chat

mensagem” para a obtenção de qualquer mensagem transmitida por esta Pregoeira.
Pregoeiro 24/09/2018

10:02:42
Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública
do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da

inobservância de qualquer mensagem emitida pela Pregoeira, em qualquer fase do certame,
transmitida no Sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 24/09/2018 Em decorrência das normas, lembro aos Srs. Licitantes que NÃO HAVERÁ ambiente de “Chat”



23/04/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp 6/13

10:03:10 durante a fase de lances, e será facultado à Pregoeira negociar preço após o término da disputa
de lances.

Pregoeiro 24/09/2018
10:06:07

As propostas registradas no Sistema COMPRASNET NÃO DEVEM CONTER NENHUMA
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE (Na descrição detalhada do objeto), visando

atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas.
Pregoeiro 24/09/2018

10:06:21
Caso seja identificado pela Pregoeira qualquer menção de marca, que leve a IDENTIFICAÇÃO da

proponente, a proposta poderá ser DESCLASSIFICADA antes ou posterior à fase de lances.
Pregoeiro 24/09/2018

10:06:37
NÃO HAVERÁ PAUSA PARA O ALMOÇO, nosso horário é corrido, das 07:30 às 13:30.

LEMBRAMOS QUE RONDÔNIA APRESENTA UMA HORA A MENOS QUE BRASÍLIA.
Pregoeiro 24/09/2018

10:06:50
Devo alertá-los quanto aos adendos modificadores nº 01 e 02/2018.

Pregoeiro 24/09/2018
10:07:08

Conforme informado no Adendo Modificador nº 01/2018, o valor máximo aceitável é
R$52.684.270,82, considerando a aplicação da taxa de 0,13%.

Pregoeiro 24/09/2018
10:07:42

O valor mínimo aceitável é R$52.615.870,19, considerando a aplicação da taxa de 0,00% uma
vez que, não será aceito taxa negativa, pois o Adendo Modificar 01/2018, excluiu a permissão

de taxa negativa. Ou seja, o marco inicial será 0,00% não sendo permitido taxa negativa.
Pregoeiro 24/09/2018

10:08:25
Senhores licitantes, estaremos conferindo as propostas registradas no sistema, em seguida

iniciaremos a fase de lances, permaneçam logados.
Pregoeiro 24/09/2018

10:09:48
Atenção Senhores licitantes, o item será aberto para lances, portanto, encaminhem suas

melhores ofertas para a Administração!
Sistema 24/09/2018

10:10:08
Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o

envio de lances.
Sistema 24/09/2018

10:16:14
O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:21 de 24/09/2018, após isso entrará(ão) no

encerramento aleatório.
Pregoeiro 24/09/2018

10:17:46
Do envio das propostas de preços

Pregoeiro 24/09/2018
10:17:52

As propostas de preços ANEXADAS AO SISTEMA QUANDO CONVOCADAS NO PRAZO DE 120
MINUTOS, a contar da convocação deverão conter:

Pregoeiro 24/09/2018
10:18:04

As propostas formais deverão ser apresentadas de forma clara e objetiva, em conformidade com
o instrumento convocatório, devendo conter todos os elementos que influenciem no valor final

da contratação, detalhando:
Pregoeiro 24/09/2018

10:18:22
I. Os preços unitários, o valor mensal e o valor global da proposta, conforme o disposto no

instrumento convocatório;
Pregoeiro 24/09/2018

10:18:26
II. Os custos decorrentes da execução contratual, mediante o preenchimento do modelo de

planilha de custos estabelecido no instrumento convocatório, e outros se houver.
Pregoeiro 24/09/2018

10:18:42
A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos.

Pregoeiro 24/09/2018
10:18:56

A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em

sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

Sistema 24/09/2018
10:43:03

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das
propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha

aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro 24/09/2018

10:54:34
Aguardam conectados, logo estaremos dando continuidade ao certame.

Pregoeiro 24/09/2018
11:09:59

ATENÇÃO! Informo a todos que, a sessão ficará SUSPENSA sua REABERTURA para darmos
continuidade ao certame, fica marcada para amanhã terça-feira dia 25.09.18 às 10:00 horário

de Brasília, 09:00 horário local. Estando todos cientes e notificados.
Pregoeiro 25/09/2018

10:00:46
Bom dia senhores licitantes, está reaberta a sessão.

Pregoeiro 25/09/2018
10:04:20

Considerando que a empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI,
declarou ser ME/EPP/COOP, em atendimento ao previsto no art. 44 da Lei Complementar

nº123/2006, neste primeiro momento, não haverá sorteio previsto na Lei 8.666/93. Estaremos
convocando a empresa para o envio da proposta de preços/planilha de custos no prazo de 120

minutos...
Pregoeiro 25/09/2018

10:04:43
..., sob pena de desclassificação.

Pregoeiro 25/09/2018
10:08:08

A contagem do prazo de 120 minutos, será a partir da convocação para o envio da proposta de
preços/planilha de custos.

Sistema 25/09/2018
10:08:16

Senhor fornecedor NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
25.165.749/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 25/09/2018
12:09:09

Senhor Pregoeiro, o fornecedor NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 25/09/2018
12:43:15

Prezados senhores, a sessão será SUSPENSA para análise da proposta de preço e planilha de
custos, anexada no sistema, sua REABERTURA será ainda hoje dia 25.09.18 às 14:00 horário de

Brasília, 13:00 horário local.
Pregoeiro 25/09/2018

14:00:54
Boa tarde, está reaberto o certame. Estaremos divulgando o resultado da análise.

Pregoeiro 25/09/2018
14:05:36

Segue abaixo a análise efetuada pelo setor de contabilidade desta Supel, efetuado pelo analista
Senhor Everson Luciano Germiniano da Silva:

Pregoeiro 25/09/2018
14:09:16

...Silva e Weyder Pego de Ameida - Gerente:

Pregoeiro 25/09/2018
14:09:32

Antes da análise propriamente dita, cabe mencionar que o Edital não traz modelo de planilha de
composição de custo que deverá ser apresentado pelo licitante e que embora seja necessário
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um acompanhamento contínuo do serviço, este não precisará de empregados nas dependências
do setor público. Não se trata de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra,...

Pregoeiro 25/09/2018
14:09:49

..., por esse motivo não se pode obrigar o licitante a apresentar planilha semelhante à
apresentada em serviços de vigilância, conservação e limpeza, conforme orientação da IN 05 de

26 de maio de 2017.
Pregoeiro 25/09/2018

14:10:03
...Aos olhos desses analistas, a planilha apresentada pela empresa demonstra, de maneira

satisfatória, a formação de preços do serviço a ser prestado. Apresenta composição dos custos
operacionais, dos custos fixos, custos administrativos, assim como os custos os relativos a

encargos sociais.
Pregoeiro 25/09/2018

14:10:31
Diante do exposto, esta Pregoeira declara a empresa aceita para esta primeira fase.

Pregoeiro 25/09/2018
14:12:08

Estaremos consultando SICAF/CEIS/CAGEFIMP/CAGEFOR, após a aceitação estaremos
convocando a empresa para o envio dos documentos de habilitação que não são contemplados

pelos cadastros SICAF/CAGEFOR e os que estiverem vencidos no SICAF, no prazo de 120
minutos, a contar da convocação, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.

Pregoeiro 25/09/2018
14:18:10

14.3.5. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Pregoeiro 25/09/2018
14:19:29

...14.3.5.1 Atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou certidão) fornecidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando o desempenho da licitante em contrato
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação,

conforme delimitado abaixo.
Pregoeiro 25/09/2018

14:19:39
a) Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) atestado(s) que em sua

individualidade ou soma de atestados, contemplem a parcela de maior relevância do
serviço(s)/fornecimento objeto desta licitação, qual seja o fornecimento de sistema integrado de

gerenciamento de frota;
Pregoeiro 25/09/2018

14:19:55
b) Entende-se por pertinente e compatível em quantidade o(s) atestado(s) que em sua

individualidade ou soma de atestados concomitantes no período de execução (tendo sido os
serviços/fornecimentos dos atestados prestados no mesmo período), comprove que a empresa
prestou ou presta satisfatoriamente serviços com as especificações demandadas no objeto...

Pregoeiro 25/09/2018
14:20:13

deste termo, pelo período mínimo de 50% (cinquenta por cento) da vigência proposta, ou seja,
pelo menos 06 (seis) meses de atuação.

Pregoeiro 25/09/2018
14:20:27

d) A análise de cada subitem relativo ao Atestado de Capacidade Técnica quanto a
características, quantidades e prazos deverá ser avaliada, individualmente, de acordo com o
previsto neste tópico, sendo desclassificado caso não atenda ao mínimo previsto em qualquer

dos subtópicos individuais.
Pregoeiro 25/09/2018

14:21:03
...Não cabem, portanto, para soma de atestado(s) visando comprovar quantidades e prazos

(para efeito de atendimento individual dos subitens 14.a.2. E 14.a.3, a execução do objeto que
tenha sido realizada em períodos distintos, ou não concomitantes, por não garantirem a

capacidade de atendimento global da frota no mesmo período...
Pregoeiro 25/09/2018

14:21:19
...No caso de atestado de entidade privada, acompanhada de cópias dos respectivos contratos

originários, registrados em cartório.
Pregoeiro 25/09/2018

14:21:43
Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - Senhor licitante, está

conectada?
25.165.749/0001-

10
25/09/2018
14:22:52

Boa Tarde, estamos sim.

Pregoeiro 25/09/2018
14:31:17

Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - Senhor Licitante, informo
que, foram consultados o SICAF e o CADASTRO DA SUPEL/ CEIS/CAGEFIMP, solicito, portanto, a
empresa, à qual encontra-se ACEITA e foi devidamente convocada, para cumprir o estabelecido

nos subitens...
Pregoeiro 25/09/2018

14:31:40
Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - ..., (falência e

concordata/balanço patrimonial referente ao último exercício social (2017), devidamente
autenticado ou registrado no órgão competente), (contrato social e suas alterações), (Atestado
de capacidade técnica conforme mencionado no chat conforme previsto no item 14.3.5 e seus

subitens) e DOCUMENTOS VENCIDOS NO SICAF caso tenha...
Pregoeiro 25/09/2018

14:31:57
Para NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - ...no prazo de 120 (cento

e vinte) minutos a contar da convocação SOB PENA DE INABILITAÇÃO.
Sistema 25/09/2018

14:32:06
Senhor fornecedor NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, CNPJ/CPF:

25.165.749/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 25/09/2018

14:37:41
ATENÇÃO! Prezados senhores, devido ao encerramento do expediente, a sessão ficará

SUSPENSA e sua REABERTURA fica marcada para amanhã dia 26/09/2018 (quarta-feira) às
11:00 horas (horário de Brasília), 10:00 horas (horário local). Informo ainda que, o sistema

ficará aberto para que a empresa possa anexar a documentação de habilitação...
Pregoeiro 25/09/2018

14:38:03
...Lembrando que o prazo é de 120 (cento e vinte) minutos, pois, não aceitaremos envio de

documentos após o prazo estabelecido.
Pregoeiro 25/09/2018

14:38:35
Agradeço a compreensão de todos. tenham uma ótima tarde.

Sistema 25/09/2018
15:50:39

Senhor Pregoeiro, o fornecedor NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 26/09/2018
11:03:42

Prezados senhores, não foi possível concluirmos à análise dos documentos de habilitação da
empresa NEO CONSULTORIA, sua reabertura fica remarcada para ainda hoje, dia 26.09.18 às

12:00 horário de Brasília, 11:00 horário local. Desde já agradeço a compreensão de todos.
Pregoeiro 26/09/2018

11:59:33
Prezados senhores, ainda não foi possível concluirmos à análise dos documentos de habilitação
da empresa NEO CONSULTORIA, sua reabertura fica remarcada para amanhã, dia 27.09.18 às

10:00 horário de Brasília, 09:00 horário local. Desde já agradeço a compreensão de todos.
Pregoeiro 27/09/2018

10:03:46
Bom dia senhores, está reaberta a sessão, logo estaremos divulgando o resultado da análise dos

documentos de habilitação da empresa NEO.
Pregoeiro 27/09/2018 Após laboriosa analise nos Demonstrativos juntados ao processo, constatamos que o licitante
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10:25:05 não atende aos requisitos descritos no edital, no que se refere à qualificação econômico-
financeira, pois o Patrimônio Líquido da Empresa encontra-se abaixo do limite de 10% do valor

estimado da contratação.
Pregoeiro 27/09/2018

10:25:16
Valor estimado: R$ 52.684.270,82 (cinquenta e dois milhões seiscentos e oitenta e quatro mil

duzentos e setenta reais e oitenta e dois centavos).
Pregoeiro 27/09/2018

10:25:28
Patrimônio Líquido necessário: 10% * R$ 52.684.270,82 = R$ 5.268.427,08 (cinco milhões

duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oito centavos).
Pregoeiro 27/09/2018

10:25:42
Patrimônio Líquido da empresa: R$ 325.861,49 (trezentos e vinte e cinco mil oitocentos e

sessenta e um reais e quarenta e nove centavos).
Pregoeiro 27/09/2018

10:25:54
Ou seja, o Patrimônio Líquido da empresa encontra-se muito abaixo do mínimo exigido em

edital.
Pregoeiro 27/09/2018

10:30:06
Ato contínuo, quanto à qualificação técnica, a referida empresa não atingiu o percentual mínimo
previsto no subitem 14.3.5.1 alínea “b” do edital e previsão constante no Termo de Referência,

o qual exige pelo menos 40% (quarenta por cento) do quantitativo de veículos previsto no
ANEXO A, o que corresponde no total de 6.166 veículos, ou seja, ...

Pregoeiro 27/09/2018
10:30:28

...a empresa deveria ter comprovado em seus atestados apresentado o percentual de 2.466,40
veículos. Diante do exposto, declaramos a empresa NEO CONSULTORIA inabilitada.

Pregoeiro 27/09/2018
10:46:26

Para SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - Senhor licitante, está
conectado?

Pregoeiro 27/09/2018
10:48:32

Para SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - Diante da inabilitação
da empresa NEO CONSULTORIA e considerando que a empresa SAGA COM. E SERV.

TECNOLOGIA E INF. LTDA, declarou ser ME/EPP/COOP, em atendimento ao previsto no art. 44
da Lei Complementar nº123/2006, neste momento, não haverá sorteio previsto na Lei

8.666/93.
Pregoeiro 27/09/2018

10:48:53
Para SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - Estaremos convocando
a empresa para fazer uso do benefício conforme previsto no artigo referido acima, para que a

mesma apresente proposta de preço, igual aos valores apresentados pelas empresas no valor de
R$ 52.615.870,19. No prazo de 05 minutos, sob pena preclusão do direito.

Pregoeiro 27/09/2018
10:54:52

Para SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - Considerando que a
empresa não se pronunciou, precluiu o direito do desempate.

Pregoeiro 27/09/2018
10:55:03

.

Pregoeiro 27/09/2018
11:05:17

Aguardem logados, logo estaremos dando prosseguimento as demais fases do certame.

Pregoeiro 27/09/2018
11:38:50

Prezados senhores, Considerando que houve empate de propostas de preços (com valores
correspondentes a 0,0% cujo valor é de 52.615.870,19);

Pregoeiro 27/09/2018
11:39:02

Considerando que neste caso ocorrerá o SORTEIO PÚBLICO, nos termos do art. 45 § 2º da Lei
nº 8.666/93, sendo a única forma de definir a ordem de classificação das propostas empatadas.

Pregoeiro 27/09/2018
11:39:14

Fica designado o dia 08/10/2018 às 10h00 horas (Horário de Brasília - DF), 09:00 (horário
local) para realização da sessão pública de sorteio, (...)

Pregoeiro 27/09/2018
11:39:26

... na sala de sessão/reuniões desta Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL/ RO,
localizada no Complexo Rio Madeira - Prédio Central - Ed. Pacaás Novos 2º andar, com

endereço: Av. Farquar, s/n, Bairro Pedrinhas, telefone: da equipe Beta (69) 3212-9268 e
Gabinete (69) 3212-9205. Porto Velho, Rondônia.

Pregoeiro 27/09/2018
11:39:38

Estando com propostas empatadas as seguintes empresas:

Pregoeiro 27/09/2018
11:39:49

TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A; MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA; TRIVALE
ADMINISTRAÇÃO LTDA; LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI;

Pregoeiro 27/09/2018
11:40:01

Ressaltamos que será sorteada a ordem de classificação das empresas que se encontram em
situação de empate, sendo facultativa a presença dos representantes das empresas e quaisquer
interessados na sessão pública, uma vez que, o referido sorteio será filmado e disponibilizado no

site da Supel/RO.
Pregoeiro 27/09/2018

11:40:13
Sendo o resultado deste, disponibilizado a todos no Comprasnet, e informado através do chat.

Pregoeiro 27/09/2018
11:41:08

Diante do exposto, encerramos a sessão pública, desejando a todos um excelente dia e final de
semana.

Pregoeiro 08/10/2018
12:49:43

Prezados senhores, aos 08 (oito) dias do mês de outubro do ano de 2018 (dois mil e dezoito),
às 09h:00min. (horário local)/ 10h00min ( Horário de Brasília/DF), na sala de sessões/reuniões

da sede da SUPEL -Superintendência Estadual de Licitações, localizada no Complexo Rio
Madeira, à Av. Farquar, nº 2986, Ed. Rio Pacaás Novos – 2º Andar, ...

Pregoeiro 08/10/2018
12:50:18

..., Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-470, nesta cidade de Porto Velho/RO, ocorreu a SESSÃO
PÚBLICA PARA DESEMPATE DE PROPOSTAS DE PREÇOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 45, § 2°

da Lei 8.666/93 c/c art. 9° da Lei 10.520/2002)...
Pregoeiro 08/10/2018

12:50:41
....... a Pregoeira ratificou e declarou a todos a CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS NO CERTAME,

de acordo com o sorteio, conforme quadro abaixo: ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO NOME DA
LICITANTE 1º TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2º LINK CARD ADMINISTRADORA DE

BENEFÍCIOS EIRELI 3º MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA 4º TICKET SOLUÇÕES
HDFGT S/A

Pregoeiro 08/10/2018
12:50:59

...Ato contínuo, a sessão foi filmada, e, a filmagem será disponibilizada a quem solicitar. Quanto
a ata, a mesma estará disponível, na íntegra, no site www.rondonia.ro.gov.br/supel.

Pregoeiro 08/10/2018
12:51:12

...Diante do exposto, fica marcada a REABERTURA DO CERTAME para dia 11/10/2018 às 09:00
horas (horário de Brasília); 08:00 (horário local). Nesta sessão estaremos convocando as

empresas na ordem de classificação do sorteio, conforme relatado na ata, para o envio das
propostas de preços/planilha de custos e demais fases. Estando todos cientes.

Pregoeiro 11/10/2018
09:00:10

Bom dia senhores, está reaberta a sessão. Conforme já foi relatado acima, após SESSÃO
PÚBLICA PARA DESEMPATE DE PROPOSTAS DE PREÇOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 45, § 2°

da Lei 8.666/93 c/c art. 9° da Lei 10.520/2002)...
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Pregoeiro 11/10/2018
09:00:30

A classificação das empresas ficou conforme abaixo: ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO NOME DA
LICITANTE 1º TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2º LINK CARD ADMINISTRADORA DE

BENEFÍCIOS EIRELI 3º MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA 4º TICKET SOLUÇÕES
HDFGT S/A

Pregoeiro 11/10/2018
09:01:02

Diante disto, estaremos convocando a empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA para o envio de
proposta de preços/planilha de custos, em conformidade com o instrumento convocatório, no

prazo de 120 minutos, a contar da convocação, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema 11/10/2018

09:02:12
Senhor fornecedor TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, CNPJ/CPF: 00.604.122/0001-97, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 11/10/2018

09:03:59
Senhor Pregoeiro, o fornecedor TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, CNPJ/CPF: 00.604.122/0001-

97, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 11/10/2018

09:24:58
A sessão será SUSPENSA para análise da proposta de preços/planilha de custos , sua

REABERTURA será ainda hoje dia 11/10/2018 às 12:00 horário de Brasília, 11:00 horário local.
Pregoeiro 11/10/2018

12:03:00
Bom dia, está reaberta a sessão. Peço aos senhores que aguardem um pouco, logo estaremos

divulgando o resultado da análise.
Pregoeiro 11/10/2018

12:25:51
Senhores, aguardem logados, logo divulgaremos o resultado.

Pregoeiro 11/10/2018
12:30:14

Após análise da proposta de preços/planilha da empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA,
constatou-se que, a mesma atendeu aos requisitos previsto em edital, para esta primeira fase.

Pregoeiro 11/10/2018
12:30:25

Considerando que, a empresa já havia anexado no sistema juntamente com sua proposta de
preços, os documentos de habilitação, esta Pregoeira os analisou, estando de acordo com o

solicitado no edital.
Pregoeiro 11/10/2018

12:30:41
Ato contínuo, a Pregoeira com sua equipe consultou os cadastros SICAF/CEIS/CADASTRO DA

SUPEL, CAGEFIMP, foi constatado que a empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, está
IMPEDIDA DE LICITAR através do CEIS – Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS),
pelo Órgão Sancionador: Companhia de Gás de Santa Catarina – SCGA, por um período de 02

(dois)...
Pregoeiro 11/10/2018

12:30:53
...anos, ou seja, até 07/02/2020.

Pregoeiro 11/10/2018
12:31:33

Diante do exposto, em atendimento ao previsto nos subitens 14.2.2 e 14.2.3 do edital, com
base na determinação do TCE/RO, Decisão Monocrática nº 119/2014/GCVCS/TCE/RO, com

vistas a não adjudicar e homologar certames a empresas inidôneas, sob penas de incidirem das
disposições e penalidades prevista no art. 55, IV, da Lei Complementar nº 154/96, ...

Pregoeiro 11/10/2018
12:32:01

..., por tudo o que foi relatado, esta Pregoeira declara a empresa INABILITADA.

Pregoeiro 11/10/2018
12:46:33

Solicito a empresa SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, PARA
QUE, NÃO FORMULE LANCE, uma vez, que já foi oportunizado a empresa, na sessão do dia
27/09/2018 às 10:48:32, em atendimento ao art. 44 da Lei Complementar nº123/2006.

Contudo, a empresa não se pronunciou, PRECLUINDO do direito de dar o lance.
Pregoeiro 11/10/2018

12:47:11
Retificando: Prezados senhores, estaremos voltando no sistema comprasnet, o retorno de fase

de desempate ME/EPP, devido o sistema não permitir avançar fases sem ter efetuar tal
desempate.

Pregoeiro 11/10/2018
12:47:33

...Solicito a empresa SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, PARA
QUE, NÃO FORMULE LANCE, uma vez, que já foi oportunizado a empresa, na sessão do dia
27/09/2018 às 10:48:32, em atendimento ao art. 44 da Lei Complementar nº123/2006.

Contudo, a empresa não se pronunciou, PRECLUINDO do direito de dar o lance.
Pregoeiro 11/10/2018

12:48:13
Vale ressaltar que tal procedimento, é somente para avançarmos o sistema.

Pregoeiro 11/10/2018
12:48:53

Para que possamos dar continuidade as demais convocações.

Sistema 11/10/2018
12:49:01

Sr. Fornecedor SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
05870713000120, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá

enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até
às 12:54:01 de 11/10/2018.

Sistema 11/10/2018
12:54:52

O item 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 12:54:01 de 11/10/2018. O tempo expirou
e o lance não foi enviado pelo fornecedor SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E

INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05870713000120
Sistema 11/10/2018

12:54:52
Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha

aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema 11/10/2018

13:02:17
Sr. Fornecedor SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
05870713000120, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá

enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até
às 13:07:17 de 11/10/2018.

Pregoeiro 11/10/2018
13:03:41

Saga solicito que, não formule lances, conforme já foi explicado, trata-se de procedimento do
sistema para que possamos dar andamento às fases do certame.

Sistema 11/10/2018
13:08:19

O item 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 13:07:17 de 11/10/2018. O tempo expirou
e o lance não foi enviado pelo fornecedor SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E

INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05870713000120
Sistema 11/10/2018

13:08:19
Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha

aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro 11/10/2018

13:15:02
Considerando a inabilitação da empresa TRIVALE, estaremos convocando a empresa LINK CARD

ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI, para o envio de proposta de preços/planilha de
custos, em conformidade com o instrumento convocatório, no prazo de 120 minutos, a contar

da convocação, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema 11/10/2018

13:15:53
Senhor fornecedor LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, CNPJ/CPF:

12.039.966/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 11/10/2018 Senhor Pregoeiro, o fornecedor LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,
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15:07:50 CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 11/10/2018

15:11:54
ATENÇÃO! Prezados senhores licitantes, devido ao encerramento do expediente, a sessão ficará

SUSPENSA e sua REABERTURA fica marcada para dia 15/10/2018 (segunda-feira) às 12:00
horas (horário de Brasília), 11:00 horas (horário local), para darmos continuidade as demais

fases do certame. Tenham todos um excelente feriado e final de semana.
Pregoeiro 15/10/2018

12:00:09
Bom dia senhores, está reaberta a sessão.

Pregoeiro 15/10/2018
12:03:10

Após análise da proposta de preços/planilha da empresa LINK CARD ADMINISTRADA DE
BENEFÍCIOS EIRELI, constatou-se que, a mesma atendeu aos requisitos previsto em edital, para

esta primeira fase.
Pregoeiro 15/10/2018

12:03:22
Foram consultados os cadastros: SICAF/CEIS/CADASTRO DA SUPEL, CAGEFIMP, não havendo

nenhum impedimento a referida empresa.
Pregoeiro 15/10/2018

12:03:30
Considerando que as fases do certame (propostas de preços/habilitação) são distintas, esta

Pregoeira estará oportunizando a empresa, no prazo de 120 minutos, a contar da convocação, o
envio dos documentos de habilitação. A empresa deverá observar os dizeres no edital no que diz

respeito aos documentos de habilitação.
Pregoeiro 15/10/2018

12:05:37
Prezados senhores, estaremos voltando no sistema comprasnet, o retorno de fase de desempate

ME/EPP, devido o sistema não permitir avançar fases sem ter efetuar tal desempate.
Pregoeiro 15/10/2018

12:05:45
Solicito a empresa SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, PARA
QUE, NÃO FORMULE LANCE, uma vez, que já foi oportunizado a empresa, na sessão do dia
27/09/2018 às 10:48:32, em atendimento ao art. 44 da Lei Complementar nº123/2006.

Contudo, a empresa não se pronunciou, PRECLUINDO do direito de dar o lance.
Sistema 15/10/2018

12:05:52
Sr. Fornecedor SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
05870713000120, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá

enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até
às 12:10:52 de 15/10/2018.

Sistema 15/10/2018
12:11:02

O item 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 12:10:52 de 15/10/2018. O tempo expirou
e o lance não foi enviado pelo fornecedor SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E

INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05870713000120
Sistema 15/10/2018

12:11:02
Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha

aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema 15/10/2018

12:13:48
Senhor fornecedor LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, CNPJ/CPF:

12.039.966/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 15/10/2018

14:13:41
Senhor Pregoeiro, o fornecedor LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,

CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 15/10/2018

14:41:27
ATENÇÃO! Prezados senhores licitantes, devido ao encerramento do expediente, a sessão ficará

SUSPENSA e sua REABERTURA fica marcada para amanhã dia 16/10/2018 (terça-feira) às
11:00 horas (horário de Brasília), 10:00 horas (horário local), para darmos continuidade as

demais fases do certame.
Pregoeiro 16/10/2018

11:01:49
Bom dia senhores, está reaberta a sessão. Estaremos divulgando a análise dos documentos de

habilitação da empresa LINK CARD.
Pregoeiro 16/10/2018

11:02:15
A análise dos documentos de habilitação da empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE

BENEFÍCIOS EIRELI, foi efetuada por esta Pregoeira, juntamente com o senhor Everson Luciano
Germiniano da Silva, Analista.

Pregoeiro 16/10/2018
11:02:35

Após laboriosa analise nos Demonstrativos juntados ao processo (SPED), constatamos que o
licitante não atende aos requisitos descritos no edital, no que se refere à qualificação

econômico-financeira, pois o Patrimônio Líquido da Empresa encontra-se abaixo do limite de
10% do valor estimado da contratação.

Pregoeiro 16/10/2018
11:03:07

Valor estimado: R$ 52.684.270,82 (cinquenta e dois milhões seiscentos e oitenta e quatro mil
duzentos e setenta reais e oitenta e dois centavos).

Pregoeiro 16/10/2018
11:03:19

Patrimônio Líquido necessário: 10% * R$ 52.684.270,82 = R$ 5.268.427,08 (cinco milhões
duzentos e sessenta e oito mil quatrocentos e vinte e sete reais e oito centavos). Patrimônio
Líquido da empresa: R$ 3.173.951,13 (três milhões cento e setenta e três mil novecentos e

cinquenta e um reais e treze reais).
Pregoeiro 16/10/2018

11:03:30
Ou seja, o Patrimônio Líquido da empresa encontra-se abaixo no mínimo exigido.

Pregoeiro 16/10/2018
11:03:51

Quanto à qualificação econômico-financeira o Balanço Patrimonial anexado no sistema
comprasnet, não se refere a um demonstrativo contábil, e sim a um Balancete de Verificação,

no entanto, há vedação expressa na lei 8.666/1993 quanto a substituição do Balanço
Patrimonial pelo Balancete de Verificação. Para melhor elucidação transcrevemos...

Pregoeiro 16/10/2018
11:04:12

...o texto legal a seguir: Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira
limitar-se-á a: I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, ...

Pregoeiro 16/10/2018
11:04:32

...podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da
data de apresentação da proposta; (grifo nosso).

Pregoeiro 16/10/2018
11:04:41

Ante o exposto, declaramos que a empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
EIRELI não cumpre os requisitos estabelecidos em edital, quanto à qualificação econômico-

financeiro, sendo declarada INABILITADA por descumprir o disposto no subitem 14.3.3.
RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA alínea “b” do edital.

Pregoeiro 16/10/2018
11:17:06

Considerando a inabilitação da empresa LINK CARD, estaremos convocando a empresa
MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA, para o envio de proposta de preços/planilha de
custos, em conformidade com o instrumento convocatório, no prazo de 120 minutos, a contar

da convocação, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema 16/10/2018

11:17:36
Senhor fornecedor MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA, CNPJ/CPF: 05.884.660/0001-

04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 16/10/2018 Senhor Pregoeiro, o fornecedor MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA, CNPJ/CPF:
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12:36:55 05.884.660/0001-04, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 16/10/2018

13:30:27
ATENÇÃO! Prezados senhores licitantes, a sessão ficará SUSPENSA e sua REABERTURA fica

marcada para dia 17/10/2018 (quarta-feira) às 10:00 horas (horário de Brasília), 09:00 horas
(horário local), para darmos continuidade as demais fases do certame. Tenham todos um

excelente dia.
Pregoeiro 17/10/2018

10:01:01
Bom dia senhores, está reaberta a sessão.

Pregoeiro 17/10/2018
10:02:45

Estaremos divulgando o resultado da análise da proposta de preços/planilha de custos da
empresa MADEIRA.

Pregoeiro 17/10/2018
10:03:17

A planilha de custo e formação de preços apresentada pela empresa MADEIRA CORRETORA DE
SEGUROS S/S LTDA. Referente ao serviço de gerenciamento de abastecimento de combustíveis,

foi analisada pelo senhor Everson Luciano Germiniano da Silva, Analista.
Pregoeiro 17/10/2018

10:03:35
Antes da análise propriamente dita, cabe mencionar que o Edital não traz modelo de planilha de
composição de custo que deverá ser apresentado pelo licitante, e que embora seja necessário

um acompanhamento contínuo do serviço, este não precisará de empregados nas dependências
do setor público.

Pregoeiro 17/10/2018
10:03:53

Não se trata de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, por esse motivo não se pode
obrigar o licitante a apresentar planilha semelhante à apresentada em serviços de vigilância,

conservação e limpeza, conforme orientação da IN 05 de 26 de maio de 2017.
Pregoeiro 17/10/2018

10:04:04
Aos olhos desse analista, a planilha apresentada pela empresa demonstra, de maneira

satisfatória, a formação de preços do serviço a ser prestado. Apresenta composição dos custos
operacionais, dos custos fixos, custos administrativos, assim como os custos os relativos a

encargos sociais e tributos.
Pregoeiro 17/10/2018

10:04:14
Ato contínuo, esta Pregoeira juntamente com sua equipe, analisou a proposta de preços sendo

aceita. Diante do exposto, declaramos a empresa aceita para esta primeira fase.
Pregoeiro 17/10/2018

10:04:31
Relatamos que foram consultados os cadastros: SICAF/CEIS/CAGEFIMP/CAGEFOR (SUPEL),

estaremos convocando a empresa MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA, para o envio
dos documentos de habilitação, no prazo de 120 minutos, a contar da convocação, SOB PENA

DE INABILITAÇÃO.
Pregoeiro 17/10/2018

10:04:40
A empresa deverá observar os dizeres no edital no que diz respeito aos documentos de

habilitação os quais deverão ser anexados no sistema COMPRASNET.
Sistema 17/10/2018

10:10:44
Senhor fornecedor MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA, CNPJ/CPF: 05.884.660/0001-

04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 17/10/2018

10:41:02
Senhor Pregoeiro, o fornecedor MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA, CNPJ/CPF:

05.884.660/0001-04, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 17/10/2018

11:21:27
A sessão será SUSPENSA para análise dos documentos de habilitação da empresa MADEIRA, sua
REABERTURA será ainda hoje dia 17/10/2018 às 13:00 horas (horário de Brasília), 12:00 horas

local.
Pregoeiro 17/10/2018

13:02:38
Prezados senhores, está reaberta a sessão.

Pregoeiro 17/10/2018
13:03:16

Contudo, ainda não concluímos a análise dos documentos de habilitação. Aguardem logados.

Pregoeiro 17/10/2018
14:16:47

Não foi possível concluirmos a análise, a sessão será SUSPENSA e sua REABERTURA fica
marcada para amanhã dia 18.10.18 às 11:00 (horário de Brasília), 10:00 (horário local).

Pregoeiro 18/10/2018
11:03:13

Bom dia senhores, está reaberta a sessão.

Pregoeiro 18/10/2018
11:03:44

Ao analisarmos os documentos de habilitação da empresa MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS
S/S LTDA, mais precisamente os atestados de capacidade técnica, constatamos que os

atestados apresentados da: AGROMOTORES MÁQUINAS, LOC MAQ LOCAÇÃO, JUSTIÇA FEDERAL
DE 1º INSTÂNCIA DO ACRE, não constam as quantidades dos veículos das prestações de

serviços. ...
Pregoeiro 18/10/2018

11:03:58
...Solicito o envio de (notas fiscais, contrato, que comprovem a quantidade dos veículos).

Pregoeiro 18/10/2018
11:04:11

Quanto aos atestados: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADEM RURAL – SENAR (no contrato
anexado junto com o atestado, na cláusula terceira – das condições de fornecimento alínea “b”,

informa que a relação dos veículos encontram-se descrito no anexo, no entanto, não foi
anexado junto com os mesmos), ...

Pregoeiro 18/10/2018
11:04:27

...SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/RO E SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL/SENAI, INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL/RO (no contrato anexado junto com o
atestado, no subitem 4.9.4 – cita que, no anexo II do Termo de Referência consta a relação

desses veículos, contudo, não foi anexado com os mesmos).
Pregoeiro 18/10/2018

11:04:45
Diante disto, esta Pregoeira fazendo uso do artigo 43 § 3º da Lei 8.666/93 e subitem 14.3.5.1

alínea “f”, e item 25.3 do edital, estará oportunizando a empresa que anexe no sistema
COMPRASNET, NO PRAZO DE 24 HORAS, a contar da convocação, estes documentos os quais

foram relatados acima, para que possamos...
Pregoeiro 18/10/2018

11:04:58
...concluir nossa análise e divulgarmos o resultado final dos documentos apresentados pela

empresa.
Pregoeiro 18/10/2018

11:05:06
Vale ressaltar que, esta diligência será apenas para completar as informações apresentadas, não

poderão anexar documentos que não sejam relacionados os atestados informados por esta
Pregoeira.

Sistema 18/10/2018
11:06:06

Senhor fornecedor MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA, CNPJ/CPF: 05.884.660/0001-
04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 18/10/2018
11:07:13

A sessão será SUSPENSA sua REABERTUTA será amanhã (sexta-feira) dia 19.10.18 às 11:30
horas (horário de Brasília), 10:30 horas (horário local).

Sistema 19/10/2018
10:38:01

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA, CNPJ/CPF:
05.884.660/0001-04, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 19/10/2018 Bom dia senhores, está reaberta a sessão. Considerando que a empresa MADEIRA anexou os
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11:32:36 documentos referente aos atestados de capacidade técnica. Peço aos senhores que aguardem,
pois, estaremos concluindo a análise de tais documentos, para podermos relatar nossa análise.

Pregoeiro 19/10/2018
12:33:26

Permaneçam logados, ainda estamos concluindo a análise.

Pregoeiro 19/10/2018
12:53:51

Informamos que, após análise realizada por esta Pregoeira e pelo servido Everson Luciano
Germiniano da Silva, Analista, na documentação da empresa MADEIRA CORRETORA DE

SEGUROS S/S LTDA, anexada ao Sistema Comprasnet temos a informa que:
Pregoeiro 19/10/2018

12:53:59
Analisados os Demonstrativos Financeiros juntados ao processo, constatamos que o licitante não
atende aos requisitos descritos no edital, no que se refere à qualificação econômico-financeira,
pois, o Patrimônio Líquido da Empresa encontra-se abaixo do limite de 10% do valor estimado

da contratação.
Pregoeiro 19/10/2018

12:54:08
Valor estimado: R$ 52.684.270,82 (cinquenta e dois milhões seiscentos e oitenta e quatro mil

duzentos e setenta reais e oitenta e dois centavos).
Pregoeiro 19/10/2018

12:54:22
Patrimônio Líquido necessário: 10% * R$ 52.684.270,82 = R$ 5.268.427,08 (cinco milhões

duzentos e sessenta e oito mil quatrocentos e vintes e sete reais e oito centavos).
Pregoeiro 19/10/2018

12:54:30
Patrimônio Líquido da empresa: R$ 426.482,39 (quatrocentos e vinte e seis mil quatrocentos e

oitenta e dois reais e trinta e nove centavos).
Pregoeiro 19/10/2018

12:54:38
Ou seja, o Patrimônio Líquido da empresa encontra-se abaixo no mínimo exigido.

Pregoeiro 19/10/2018
12:54:51

Quanto aos atestados de capacidade técnicas, anexados no sistema e documentos diligenciados,
constatamos que os mesmos não atingiram o percentual mínimo previsto no subitem 14.3.5.1

alínea “b” do edital e previsão constante no Termo de Referência, o qual exige pelo menos 40%
(quarenta por cento) do quantitativo de veículos previsto no ANEXO A, ...

Pregoeiro 19/10/2018
12:55:04

o que corresponde no total de 6.166 veículos, ou seja, a empresa deveria ter comprovado em
seus atestados o percentual de 2.466,40 veículos.

Pregoeiro 19/10/2018
12:55:25

A empresa comprovou apenas 1.828 veículos.

Pregoeiro 19/10/2018
12:55:39

Diante do exposto, declaramos a empresa MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA
inabilitada.

Pregoeiro 19/10/2018
12:59:41

Considerando a inabilitação da empresa MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA,
estaremos convocando a empresa TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, para o envio de proposta de
preços/planilha de custos, em conformidade com o instrumento convocatório, no prazo de 120

minutos, a contar da convocação, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema 19/10/2018

13:01:58
Senhor fornecedor TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, CNPJ/CPF: 03.506.307/0001-57, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 19/10/2018

13:38:17
Senhor Pregoeiro, o fornecedor TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, CNPJ/CPF: 03.506.307/0001-

57, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 19/10/2018

14:42:41
ATENÇÃO! Prezados senhores licitantes, devido ao encerramento do expediente, a sessão ficará

SUSPENSA e sua REABERTURA fica marcada para dia 22/10/2018 (segunda-feira) às 12:00
horas (horário de Brasília), 11:00 horas (horário local), para darmos continuidade as demais

fases do certame. Tenham todos um excelente final de semana.
Pregoeiro 22/10/2018

12:00:51
Bom dia senhores, está reaberta a sessão.

Pregoeiro 22/10/2018
12:01:31

Informamos que, após análise realizada por esta Pregoeira e pelo servidor Everson Luciano
Germiniano da Silva, Analista, na proposta de preços e planilha de custos e ainda referente à
documentação da empresa TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, anexada ao Sistema

Comprasnet temos a informa que:
Pregoeiro 22/10/2018

12:01:40
Quanto a proposta de preços, e com relação a composição do custo da empresa, demonstrado

em sua planilha. Informamos que a mesma demonstra de maneira satisfatória tal composição e
proposta de preços.

Pregoeiro 22/10/2018
12:01:53

Diante disto, declaramos a empresa aceita para esta primeira fase.

Pregoeiro 22/10/2018
12:02:55

Analisados os Demonstrativos Financeiros juntados ao processo, constatamos que, atende aos
requisitos descritos no edital, no que se refere à qualificação econômico-financeira, pois o
Patrimônio Líquido da Empresa encontra-se acima do limite de 10% do valor estimado da

contratação.
Pregoeiro 22/10/2018

12:03:11
Valor estimado: R$ 52.684.270,82 (cinquenta e dois milhões seiscentos e oitenta e quatro mil

duzentos e setenta reais e oitenta e dois centavos).
Pregoeiro 22/10/2018

12:03:20
Patrimônio Líquido necessário: 10% * R$ 52.684.270,82 = R$ 5.268.427,08 (cinco milhões

duzentos e sessenta e oito mil quatrocentos e vinte e sete reais e oito centavos).
Pregoeiro 22/10/2018

12:03:33
Patrimônio Líquido da empresa: R$ 818.395.463,21 (oitocentos e dezoito milhões trezentos e
noventa e cinco mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos). Ou seja, o

Patrimônio Líquido da empresa encontra-se acima do mínimo exigido.
Pregoeiro 22/10/2018

12:03:47
Quanto aos demais documentos de habilitação, os mesmos atenderam ao solicitado no edital,

diante disto, declaramos a empresa habilitada.
Sistema 22/10/2018

12:03:58
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.
Pregoeiro 22/10/2018

12:04:16
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 22/10/2018 às 12:25:00.

Pregoeiro 22/10/2018
12:05:23

ATENÇÃO! Senhores Licitante, sessão encerrada, fica aberta a fase de interposição de recurso
administrativo, devendo as manifestações serem fundamentadas e circunstanciadas, e

efetuadas em campo próprio do sistema, no prazo máximo de 20 (vinte) minutos. Desde já
agradeço a participação de todos.

Pregoeiro 22/10/2018
12:35:58

Senhores licitantes, informo que, houve intenção de recurso, portanto em atenção ao direito de
manifestação e interposição de recurso, previsto no art. 26, do Decreto Estadual n°

12205/2006, e ao artigo 4°, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, a Pregoeira concedeu o prazo de
três dias úteis para a apresentação das razões do recurso,...
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Pregoeiro 22/10/2018
12:36:11

...ficando os demais licitante desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes

assegurada vista imediata dos autos.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração de
Pregoeiro/Equipe de

Apoio

24/09/2018
09:12:50

Pregoeiro Anterior: 11409894215-ANA VIANA DE SOUZA . Pregoeiro Atual: 62641476215-GRAZIELA
GENOVEVA KETES . Justificativa: Conforme portaria.

Abertura de Prazo 22/10/2018
12:03:58 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de Prazo

22/10/2018
12:04:16 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/10/2018 às 12:25:00.

 
Data limite para registro de recurso: 25/10/2018.

 Data limite para registro de contra-razão: 30/10/2018.
 Data limite para registro de decisão: 07/11/2018.

  
Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado
o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo
a declarar, foi encerrada a sessão às 12:41 horas do dia 22 de outubro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de
Apoio.

  

 
GRAZIELA GENOVEVA KETES 

 Pregoeiro Oficial

 
ANA VIANA DE SOUZA

 Equipe de Apoio

 
NADIANE DA COSTA LAIA

 Equipe de Apoio

 

 

 
 

Voltar   
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PREGÃO ELETRÔNICO

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 Superintendência Estadual de Compras e Licitações

  
Pregão Eletrônico   Nº 00689/2016 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

 
 

03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 Administração / Gerenciamento-Manutenção
Veículo Automotivo

Serviço 1 R$
52.615.870,1900

R$
52.615.870,1900

Marca: 
 Fabricante: 

 Modelo / Versão: 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada, para prestação de forma contínua, dos serviços

de gerenciamento do abastecimento de combustível (álcool, gasolina comum, diesel S10, diesel comum), em rede de postos
credenciados, através de sistema informatizado (com software disponibilizado em tempo real pela internet) e integrado com
tecnologia de cartão magnético ou cartão eletrônico tipo smart com chip, visando atendimento à necessidade de abastecer os
veículos, maquinários, grupos geradores e embarcações pertencentes à frota oficial do Estado de Rondônia, por um período de 12
(doze) meses, de acordo com as condições, especificações e quantitativos mínimos contidos no Edital e seus anexos. Validade da
Proposta: 90 (NOVENTA) DIAS.

Total do Fornecedor: R$
52.615.870,1900

 
 

Valor Global da Ata: R$
52.615.870,1900

 

 
Voltar
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 Superintendência Estadual de Compras e Licitações

  
Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico

Nº 00689/2016
  

Às 11:01 horas do dia 13 de dezembro de 2018, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00689/2016,
referente ao Processo nº 01110900555012016, a autoridade competente, Sr(a) GENEAN PRESTES DOS SANTOS,
ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento. 
 
**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação. 
 

 
Resultado do Julgamento de Recursos

 
Item: 1
Descrição: Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo
Descrição Complementar: Serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível em rede de postos
credenciados através de sistema informatizado, utilizando cartão magnético ou cartão eletrônico tipo smart com
chip...devendo ser observado o disposto no subitem 11.3 e suas alíneas do Termo de Referencia... a)Deverá ser aplicado
o percentual sobre o valor de R$ 52.615.870,19 (cinquenta e dois milhões seiscentos e quinze mil oitocentos e setenta
reais e dezenove centavos) tendo como base de aplicação do percentual o valor estimado do consumo para a licitação.
Exemplo: taxa de administração a ser proposta de 0,13% (um virgula treze por cento), deverá ser lançado no sistema
para disputa o valor encontrado de R$ 68.400,63, ou seja, o resultado da incidência da taxa de administração sobre o
valor anual estimado para a prestação do serviço objeto do presente termo...
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Serviço
Valor estimado: R$ 52.684.270,8200 Situação: Adjudicado com decisão
 
Adjudicado para: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A , pelo melhor lance de R$ 52.615.870,1900 .

 
Visualizar Recurso do Item 

 
Eventos do Item

Evento Data Observações
Volta de

Fase
11/10/2018
12:49:01 Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.

Volta de
Fase

11/10/2018
13:02:17 Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.

Volta de
Fase

15/10/2018
12:05:50 Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.

Adjudicado 13/12/2018
11:01:44

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, CNPJ/CPF:
03.506.307/0001-57, Melhor lance: R$ 52.615.870,1900

 
 

Fim do documento


