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ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

PREGÃO PRESENCIAL n.º: 27/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO n.º: 44/2017 

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

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

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

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

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

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

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

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

constante do Anexo I. 

PREÂMBULO 

No dia 05 de Setembro de 2017, às 13h30min, reuniram-se na Sala de Licitações do Paço Municipal sito na 

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

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

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

em epígrafe. 

Aberta à sessão, constatou-se que não acudiram interessados no Pregão Presencial nº 33/2017, Procedimento 

Licitatório nº 53/2017, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento de 

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

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

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

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

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

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

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

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

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à 

comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição 

do Licitante, na seguinte conformidade: 

CREDENCIAMENTO 

EMPRESAS CREDENCIADAS 

REPRESENTANTES EMPRESAS 

Edson Sarto Brito 

RG: 7.165.674 

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 

Rodrigo Alexandre Soares Pereira 

RG: 54.907.908-7 

LINK CARD ADMINISTRADORA DE 

BENEFICIOS EIRELI-EPP 
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O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. 

Em seguida recebeu a (s) Declaração (ões) do (s) Licitante (s) de que atende (m) plenamente os requisitos de 

Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, 

respectivamente. 

REGISTRO DO PREGÃO 

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da 

Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou 

de execução, com aqueles definidos no Edital, tendo desclassificado as propostas desconformes e selecionados 

entre os Autores das demais, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, 

nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei federal n.º 10.520, de 17/07/2002.  

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de 

forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A 

seqüência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma: 

Fase: Propostas 

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3,00% 

LINK CARD ADMINISTRADORA DE 

BENEFICIOS EIRELI-EPP 

4,00% 

 

Fase: Lances 

LINK CARD ADMINISTRADORA DE 

BENEFICIOS EIRELI-EPP  

Declinou 

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2,90% 

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2,50% 

 

NEGOCIAÇÃO 

 

Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preço obtido, abaixo 

especificado, é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado 

no processo de licitação: 

ITEM    EMPRESA                                             TAXA DE ADMINISTRAÇÃO     NEGOCIADO       SITUAÇÃO 

 

001.00  TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA                     2,50%                                 2,50%                    Vencedor 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

HABILITAÇÃO 
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Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de 

habilitação, foi verificado que quanto ao item 6.4.14 do Edital a licitante apesar de ter apresentado rede 

credenciada no Estado de São Paulo, não constava na relação pelo menos 1 posto credenciado no Município 

da Contratante, motivo pelo qual ensejou a INABILITAÇÃO da empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 

LTDA.  

Ato continuo, foi perguntado ao representante da empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE 

BENEFICIOS EIRELI-EPP se havia a possibilidade de negociação da sua oferta, tendo em vista a inabilitação 

do primeiro colocado e o mesmo informou que não seria possível. 

 

 

ENCERRAMENTO 

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

Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados. 

 

 

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

As ocorrências foram descritas na habilitação e no recurso. 

 

ASSINAM: 

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO: 

 

____________________________________________ 

Cíntia Helena Gavioli Moda Bertolini 

Pregoeira 

 

____________________________________________ 

Aline Cristina Gil Corsi 

Equipe de Apoio 

 

____________________________________________ 

Moacir Ricardo Cassani 

Equipe de Apoio 
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____________________________________________ 

Elaine Cristina Jorge 

Equipe de Apoio 

 

Empresas 

 

____________________________________________ 

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 

Edson Sarto Brito 

 

____________________________________________ 

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP 

Rodrigo Alexandre Soares Pereira 
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