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Pregão Eletrônico

927131.32022 .3812 .4701 .14829360000

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A - PRODAM

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00003/2022

Às 10:00 horas do dia 10 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 87/2022 de 06/05/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº
10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 421/2022-28,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa
especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos com chip e/ou com
tecnologia NFC (Near Field Communication ou Comunicação por Aproximação), ou de similar tecnologia, equipado com
microprocessador com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos colaboradores da PRODAM no
usufruto do benefício Auxílio-Alimentação.. 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 de Tíquete ( Ticket ) / Vale Alimentação (Car-tão Eletrônico) - Sistema Convênio
Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e
fornecimento de cartões eletrônicos com chip e/ou com tecnologia NFC (Near Field Communication ou Comunicação por
Aproximação), ou de similar tecnologia, equipado com microprocessador com chip eletrônico de segurança, com a finalidade
de ser utilizado pelos colaboradores da PRODAM no usufruto do benefício Auxílio-Alimentação.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 5.460.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pelo melhor lance de R$ 5.460.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - Administração de Tíquete ( Ticket ) / Vale Alimentação (Car-tão Eletrônico) - Sistema Convênio

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
00.604.122/0001-97 TRIVALE

INSTITUICAO DE
PAGAMENTO
LTDA

Não Não 1 R$ 5.460.000,0000 R$ 5.460.000,0000 26/05/2022
17:52:41

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
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 com objeto: “Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento,
emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos com chip e/ou com tecnologia NFC (Near Field Communication
ou Comunicação por Aproximação), ou de similar tecnologia, equipado com microprocessador com chip eletrônico de
segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos colaboradores da PRODAM no usufruto do benefício Auxílio-
Alimentação”. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.740.876/0001-25 ALELO S.A Não Não 1 R$ 5.460.000,0000 R$ 5.460.000,0000 09/06/2022
15:54:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento,
emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos com chip e/ou com tecnologia NFC (Near Field Communication
ou Comunicação por Aproximação), ou de similar tecnologia, equipado com microprocessador com chip eletrônico de
segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos colaboradores da PRODAM no usufruto do benefício Auxílio-Alimentação,
conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, constante do Anexo I, deste Instrumento convocatório. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

20.308.187/0001-00 PROVER
PROMOCAO DE
VENDAS LTDA

Não Não 1 R$ 5.460.000,0000 R$ 5.460.000,0000 09/06/2022
16:50:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento,
emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos com chip e/ou com tecnologia NFC (Near Field Communication
ou Comunicação por Aproximação), ou de similar tecnologia, equipado com microprocessador com chip eletrônico de
segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos colaboradores da PRODAM no usufruto do benefício Auxílio-Alimentação 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

92.559.830/0001-71 GREEN CARD
S/A REFEICOES

Não Não 1 R$ 5.460.000,0000 R$ 5.460.000,0000 09/06/2022
18:18:56
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COMERCIO E
SERVICOS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apresentamos nossa proposta de preços em atendimento ao presente edital
e seus anexos onde o mesmo tem por objeto licitado a Contratação de empresa especializada na administração,
gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos com chip e/ou com tecnologia NFC (Near Field
Communication ou Comunicação por Aproximação), ou de similar tecnologia, equipado com microprocessador com chip
eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos colaboradores da PRODAM no usufruto do benefício
Auxílio-Alimentação. Declaramos que nos preços acima propostos, estão inclusos todos os custos necessários para a
execução dos serviços, objeto desta contratação, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas,
comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação. Esclarecemos que
estamos de acordo com os prazos e especificações constantes do Termo de Referência. O prazo de validade da proposta é
de 90 (noventa) dias, contados da data de apresentação da proposta de preços. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

69.034.668/0001-56 SODEXO PASS
DO BRASIL
SERVICOS E
COMERCIO S.A.

Não Não 1 R$ 5.460.000,0000 R$ 5.460.000,0000 09/06/2022
18:57:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento,
emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos com chip e/ou com tecnologia NFC (Near Field Communication
ou Comunicação por Aproximação), ou de similar tecnologia, equipado com microprocessador com chip eletrônico de
segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos colaboradores da PRODAM no usufruto do benefício Auxílio-Alimentação,
conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, constante do Anexo I, deste Instrumento convocatório. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

47.866.934/0001-74 TICKET
SERVICOS SA

Não Não 1 R$ 5.460.000,0000 R$ 5.460.000,0000 09/06/2022
19:21:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oferecemos o valor de R$ 5.460.000,00 (cinco milhões quatrocentos e
sessenta mil reais), equivalente à taxa de administração de 0,00% (zero por cento) sobre o valor GLOBAL estimado para o
Pregão Eletrônico 03/2022, conforme orientações contidas no edital, para a Contratação de empresa especializada na
administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos com chip e/ou com tecnologia
NFC (Near Field Communication ou Comunicação por Aproximação), ou de similar tecnologia, equipado com
microprocessador com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos colaboradores da PRODAM no
usufruto do benefício Auxílio-Alimentação, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, constante do
Anexo I, deste Instrumento convocatório. Estão incluídos nesta proposta todos os custos diretos e indiretos para a entrega
do objeto desta contratação, inclusive as despesas com transportes, materiais, mão de obra especializada ou não, seguros
em geral, equipamentos, ferramentas, custos de emissão e reemissão dos cartões, encargos da legislação social,
trabalhista e previdenciária, por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de taxas, regulamentos e
impostos municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para execução total e completa do objeto
desta contratação. Declaramos que tomamos ciência e que cumprimos integralmente todos os requisitos exigidos para
habilitação nesse certame, manifestando nossa concordância, aceitação e vinculação a todos os termos do edital deste
Pregão Eletrônico. O prazo de validade dessa proposta é de 90 (noventa) dias, e a mesma atende a todas as exigências
constantes no edital e anexos. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.959.392/0001-46 UP BRASIL
ADMINISTRACAO
E SERVICOS
LTDA.

Não Não 1 R$ 5.460.000,0000 R$ 5.460.000,0000 09/06/2022
21:05:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento,
emissão, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos com chip e/ou com tecnologia NFC (Near Field Communication
ou Comunicação por Aproximação), ou de similar tecnologia, equipado com microprocessador com chip eletrônico de
segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos colaboradores da PRODAM no usufruto do benefício Auxílio-Alimentação.
Taxa de administração 0,00% (zero vírgula zero zero) por cento. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 5.460.000,0000 00.604.122/0001-97 10/06/2022 10:00:01:693
R$ 5.460.000,0000 04.740.876/0001-25 10/06/2022 10:00:01:693
R$ 5.460.000,0000 47.866.934/0001-74 10/06/2022 10:00:01:693
R$ 5.460.000,0000 20.308.187/0001-00 10/06/2022 10:00:01:693
R$ 5.460.000,0000 92.559.830/0001-71 10/06/2022 10:00:01:693
R$ 5.460.000,0000 69.034.668/0001-56 10/06/2022 10:00:01:693
R$ 5.460.000,0000 02.959.392/0001-46 10/06/2022 10:00:01:693

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 10/06/2022
10:25:02 Item aberto para lances.

Encerramento
sem
prorrogação

10/06/2022
10:35:03 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

10/06/2022
10:35:10 Item com etapa aberta encerrada.

Sorteio
eletrônico

10/06/2022
10:35:10

Item teve empate real para o valor 5.460.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 10/06/2022
10:35:10 Item encerrado para lances.

Aceite de
proposta

13/06/2022
11:04:36

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.,
CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56, pelo melhor lance de R$ 5.460.000,0000.

Habilitação de 13/06/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. -
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fornecedor 11:04:48 CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56

Registro de
intenção de
recurso

13/06/2022
11:46:56

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA CNPJ/CPF:
20308187000100. Motivo: Manifestamos nossa intenção recursal , contra habilitação da empresa SODEXO
, a proposta não possui valor por extenso, invalidando o preço ofertado, considerando que, possui
somente o valor

Aceite de
intenção de
recurso

13/06/2022
13:35:44

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA, CNPJ/CPF:
20308187000100.

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

20.308.187/0001-00 13/06/2022 11:46 13/06/2022 13:35 Aceito
Motivo Intenção:Manifestamos nossa intenção recursal , contra habilitação da empresa SODEXO , a proposta
não possui valor por extenso, invalidando o preço ofertado, considerando que, possui somente o valor numérico
, ou seja deveria ser escrito de forma numérica e por extenso. Na licitação, o que vale é o valor por extenso e
ainda se escrever o valor numérico correto e o extenso errado, vai prevalecer o extenso. E mais apresentaremos
em nossa peça recursal alegações sobre o critério usado para desempate.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 10/06/2022
10:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise
de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até
1 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será
entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se

conectados.
Sistema 10/06/2022

10:20:02
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 10/06/2022

10:20:02
A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se

conectados.
Sistema 10/06/2022

10:25:02
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 10/06/2022
10:25:02

Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 10/06/2022
10:25:43

Bom dia srs. Licitantes.

Pregoeiro 10/06/2022
10:27:32

A licitação será realizada em item único, conforme quadro descritivo no Termo de Referência,
Anexo I do Edital, devendo o licitante oferecer proposta apenas ao que se refere ao

quantitativo da Taxa de Administração. Não será aceita taxa de administração negativa
(menor que zero por cento).

Sistema 10/06/2022
10:35:03

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 10/06/2022
10:35:10

O item 1 teve empate real para o valor 5.460.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento

de Propostas.
Sistema 10/06/2022

10:35:10
O item 1 está encerrado.

Sistema 10/06/2022
10:35:15

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 10/06/2022
10:45:52

Informamos que o preço da empresa SODEXO é de R$ 5.460.000,00 e por não ser permitido
taxa de administração negativa (menor que zero por cento), não poderemos negociar um

melhor valor. Iremos suspender à sessão para analise e julgamento da proposta e
documentações. Retornaremos dia 13/06/2022 às 11h00 (horário de Brasília). Agradecemos

a presença de todos.
Pregoeiro 13/06/2022

11:00:54
Bom dia Srs. Licitantes!

Pregoeiro 13/06/2022
11:03:08

Senhores Licitantes, Comunicamos que a proposta de preço e a documentação de habilitação
da empresa SODEXO PASS DO BRASIL foi analisada, a qual atendeu as exigências previstas
do instrumento convocatório. Desta forma, declaramos vencedora a empresa SODEXO PASS

DO BRASIL.
Pregoeiro 13/06/2022

11:04:11
Informamos que a proposta e toda documentação de habilitação da licitante declarada

vencedora encontra-se disponível aos interessados no portal de transparência da PRODAM e
o sistema comprasnet.

Sistema 13/06/2022
11:04:48

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 13/06/2022
11:05:12

Senhores Licitantes, a partir deste momento, o prazo de registro para manifestações de
recurso será de 02 (duas) horas conforme 4.3.1 do edital.

Pregoeiro 13/06/2022
11:06:53

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/06/2022 às 13:06:00.

Pregoeiro 13/06/2022
13:37:20

Srs. Licitantes, Encerrado prazo para a manifestação de interposição de recurso.

Pregoeiro 13/06/2022
13:41:53

Desde já agradecemos a participação de todos(as).
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Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 08/06/2022
14:06:52

Abertura da sessão
pública

10/06/2022
10:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas

10/06/2022
10:20:02 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

10/06/2022
10:35:15 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

10/06/2022
10:47:35

Previsão de reabertura: 13/06/2022 11:00:00; Sessão suspensa para análise da proposta e
documentações.

Reativação 13/06/2022
10:58:53

Abertura do prazo 13/06/2022
11:04:48 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

13/06/2022
11:06:53 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/06/2022 às 13:06:00.

Data limite para registro de recurso: 17/06/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 22/06/2022.
Data limite para registro de decisão: 29/06/2022.

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 45, do Decreto 10.024 de 20 de
setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:42 horas do dia 13 de junho de 2022, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
CLEANE VIDAL TEIXEIRA 
Pregoeiro Oficial

THALES GOMES WANDERLEY
Equipe de Apoio

ENDEL BATISTA PASSOS
Equipe de Apoio

Voltar   
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