
16/10/2018 DOM - Diário Oficial do Município |

http://portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp 1/3

Sábado, 26 de Maio de 2018      Ano:XXIV - Edição N.: 5540 
 
Poder Executivo 
 
AA-Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SLU

ATA DA SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 2018/005

 

Às 14:30:00 do dia 26/04/2018, no endereço Rua Espírito Santo, 605/15º andar, Centro, da cidade de Belo Horizonte - MG,
reuniram-se o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio, designados por ato de nomeação, para realização da Sessão Pública
de Licitação do Pregão Eletrônico nº.: 2018/005, Processo n°.: 04-000090-18-56, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DO ABASTECIMENTO
E DA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, IMPLEMENTOS ACOPLADOS AOS MESMOS E EQUIPAMENTOS
ESTACIONÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA – SLU DE BELO HORIZONTE – MG.

 

Abertas as propostas eletrônicas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) – Prestação de Serviços de Gerenciamento Eletrônico do Abastecimento e da Manutenção de Veículos, implementos
acoplados aos mesmos e equipamentos estacionários da SLU.

 

Fornecedor                                                                                                                         Proposta

TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                                                                                R$ 2.327.671,00

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA                                                                         R$ 2.327.671,00

 

Encerrada a etapa de lances, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) – Prestação de Serviços de Gerenciamento Eletrônico do Abastecimento e da Manutenção de Veículos, implementos
acoplados aos mesmos e equipamentos estacionários da SLU.

 

Fornecedor                                                                                                                         Proposta

TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                                                                                R$ 2.316.032,64

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA                                                                         R$ 2.316.090,55

 

Lote (1) – Prestação de Serviços de Gerenciamento Eletrônico do Abastecimento e da Manutenção de Veículos, implementos
acoplados aos mesmos e equipamentos estacionários da SLU.

 

Em 26/04/18, o licitante TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
2.316.032,64. Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02 foi solicitada ao arrematante do lote a
possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A ofertou o novo valor global de R$ 2.314.636,04.

Em 27/04/18, novamente nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02 foi solicitada ao arrematante do lote a
possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A não ofertou nova proposta.

 

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
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Examinada a aceitabilidade da proposta, quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o
valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.

 

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido pela menor taxa de
administração, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A. foi declarada
vencedora do lote, com o valor global ofertado de R$ 2.314.636,04 (dois milhões, trezentos e quatorze mil, seiscentos e trinta
e seis reais e quatro centavos), para a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico do abastecimento e da manutenção
da frota de veículos, implementos acoplados aos mesmos e equipamentos estacionários da Superintendência de Limpeza
Urbana – SLU de Belo Horizonte – MG, especificados no Anexo III do Edital, através de software 100% web e em tempo real,
com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais micro processados (com chip) e de rede de estabelecimentos
credenciados para fornecimento de combustíveis, lubrificantes, peças e acessórios, pneus e correlatos, manutenção
preventiva e corretiva, conforme detalhamento constante do Anexo II e condições discriminadas no Edital.

 

Conforme determinado no subitem 17.3 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi
adjudicado à empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.

 

Publicada a decisão nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o pregoeiro declarou encerrados os trabalhos.

 

Pedro Barrouin da Mata

Pregoeiro da Disputa

Genedempsey Bicalho Cruz

Autoridade Competente

 

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 2018/005

 

Processo Nº: 04-000090-18-56

Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico do abastecimento e da
manutenção da frota de veículos, implementos acoplados aos mesmos e equipamentos estacionários da Superintendência de
Limpeza Urbana – SLU de Belo Horizonte – MG.

O pregoeiro adjudicou, pelo critério do menor preço, aferido pela menor taxa de administração, observadas as
exigências do edital e seus anexos, o objeto desta licitação à:

 

Lote (1) – Prestação de Serviços de Gerenciamento Eletrônico do Abastecimento e da Manutenção de Veículos, implementos
acoplados aos mesmos e equipamentos estacionários da SLU.

 

EMPRESA: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A

OBJETO: prestação de serviços de gerenciamento eletrônico do abastecimento e da manutenção da frota de veículos,
implementos acoplados aos mesmos e equipamentos estacionários da Superintendência de Limpeza Urbana – SLU de Belo
Horizonte – MG, especificados no Anexo III do Edital, através de software 100% web e em tempo real, com uso de tecnologia
de cartões magnéticos individuais micro processados (com chip) e de rede de estabelecimentos credenciados para
fornecimento de combustíveis, lubrificantes, peças e acessórios, pneus e correlatos, manutenção preventiva e corretiva,
conforme detalhamento constante do Anexo II e condições discriminadas no Edital.

VALOR GLOBAL: R$ 2.314.636,04 (dois milhões, trezentos e quatorze mil, seiscentos e trinta e seis reais e quatro centavos).

 

Pedro Barrouin da Mata

Pregoeiro da Disputa

 

HOMOLOGAÇÃO
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 2018/005

 

Processo Nº: 04-000090-18-56

Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico do abastecimento e da
manutenção da frota de veículos, implementos acoplados aos mesmos e equipamentos estacionários da Superintendência de
Limpeza Urbana – SLU de Belo Horizonte – MG.

Homologo esta licitação, conforme especificações constantes no edital e seus anexos, para que produza seus efeitos
legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à seguinte empresa que ofertou o menor preço, pelo valor global
do lote:

 

Lote (1) – Prestação de Serviços de Gerenciamento Eletrônico do Abastecimento e da Manutenção de Veículos, implementos
acoplados aos mesmos e equipamentos estacionários da SLU.

 

EMPRESA: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A

OBJETO: prestação de serviços de gerenciamento eletrônico do abastecimento e da manutenção da frota de veículos,
implementos acoplados aos mesmos e equipamentos estacionários da Superintendência de Limpeza Urbana – SLU de Belo
Horizonte – MG, especificados no Anexo III do Edital, através de software 100% web e em tempo real, com uso de tecnologia
de cartões magnéticos individuais micro processados (com chip) e de rede de estabelecimentos credenciados para
fornecimento de combustíveis, lubrificantes, peças e acessórios, pneus e correlatos, manutenção preventiva e corretiva,
conforme detalhamento constante do Anexo II e condições discriminadas no Edital.

VALOR GLOBAL: R$ 2.314.636,04 (dois milhões, trezentos e quatorze mil, seiscentos e trinta e seis reais e quatro centavos).

 

Genedempsey Bicalho Cruz

Superintendente


