ATA DE ABERTURA – SESSÃO PUBLICA PARA SORTEIO
PROCESSO 0061/2013/ SEMOSP

Processo. : 0061/2013/ Administrativo
Licitação Pregão Eletrônico N° 0097/2013/EAMP/PMMA
Data: 20 de Dezembro de 2013

Aos 20 (vinte) dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e treze, às
09h00min (nove horas), horário local do estado de Rondônia, ou seja às 11h00min
(onze horas) horário de Brasília, reuniram-se a Sr. Elias Vieira Amorim, Pregoeiro
Oficial e Equipe de Apoio na Modalidade Pregão, na sala da CPL/ Comissão
Permanente de Licitação, sito à Av. Pau Brasil 5577, sede do Município de Ministro
Andreazza/RO - Diretoria de Compras e Licitações, para sessão publica de sorteio
para definição da licitante vencedora da Licitação 097/2013/EAMP/PMMA, a qual
possui como objeto o Registro de Preços para eventual e futura contratação de
empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviço de
gerenciamento de abastecimento de combustíveis, por meio de CARTÃO
MAGNÉTICO e sistema que utilize tecnologia de informação via web, através de
rede credenciada de postos, para atender às necessidades da frota de veículos
e maquinários pertencentes ao Município de Ministro Andreazza, Estado de
Rondônia

Das empresas:
Para participarem da sessão de sorteio publico, foram convocadas as duas
licitantes, que participaram efetivamente da licitação realizada no dia 18 de Outubro
de 2013 com inicio as 09h00min (Horário de Brasília), conforme documentos
anexos ao processo licitatório, na ocasião as empresas participantes foram:
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

00.604.122/0001-97

PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA

08.201.104/0001-76
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As mesmas cadastraram a mesma proposta no sistema BLL Bolsa de
Licitações e Leiloes em www.bll.org.br, ademais as propostas cadastradas não
permitiram lances na licitação por serem cadastradas pelo valor mínimo exigido no
Edital.

Como

a

PETROCARD

ADMINISTRADORA

DE

CREDITO

LTDA

08.201.104/0001-76
Cadastrou a proposta primeiro foi pelo sistema BLL e pela equipe de
pregão considerada vencedora, a empresa TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
00.604.122/0001-97, ingressou com recurso junto à Equipe de Pregão e mandado de
segurança na 3ª Vara Cível de Cacoal e Tribunal de Contas do Estado. Assim sendo
o Executivo Municipal decide pelo sessão publica de sorteio atendendo o Tribunal de
Contas e o Judiciário para definição da licitante vencedora. Após a Equipe de Apoio
na Modalidade Pregão receber a determinação para realização do sorteio esta
marcou a data presente para realização da sessão publica de sorteio e comunicou as
empresas, documentos comprobatórios de tais atos em anexo no processo licitatório.

Empresas ou representas participantes da sessão publica do sorteio:
Das empresas convocadas para realização do sorteio, compareceu
somente a empresa PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA
08.201.104/0001-76,

representada

pelo

sr.

Gleysson

Batista

Campos,

CPF

527.572932-49 e RG nº 817974 SSP RO.

A Sessão foi publica, mas mesmo assim foi solicitado as pessoas do povo
que estavam presentes na sede da Prefeitura Municipal que adentrassem a sala da
CPL. Assim, sendo compareceram as testemunhas: Aguilar Manzioli
188.072.599-15
SSP RO

CPF

RG 1314879 SESDEC RO e Luciane Bresolin Fabris RG 529 534

para realização da sessão publica de sorteio afim de assegurar a

transparência e lisura nos procedimentos.
Ato contínuo foi iniciada a explicação pelo pregoeiro oficial de como
seria a realização do sorteio aos presentes, os sorteio seria da seguinte forma:
As duas empresas envolvidas:
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TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

00.604.122/0001-97

PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA

08.201.104/0001-76

Tiveram seus nomes escritos cada uma em 01 (um) papel, os quais foram
mostrados aos presentes e colocados em um recipiente para que estes fossem
retirados pelo membro da Comissão Permanente de Licitação, sr. Carlos Alberto da
Silva RG 263752306 SSP SP, CPF 683.382.362-68, convocado para o ato.
Como a mão do sorteador não coube dentro do recipiente os dois papéis
foram derramados sobre a mesa e o sorteador retirou o papel da vencedora, sendo
esta a empresa:

PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA

08.201.104/0001-76

A mesma foi considerada vencedora, e a licitação encaminhada para
adjudicação e homologação.
Ressalva-se que a sessão foi filmada e o vídeo será disponibilizado no
Portal da Transparência (www.ministroandreazza.ro.gov.br).
O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio encerram os trabalhos e agradecem
a presença de todos.

Ministro Andreazza,/ RO 20 de Dezembro de 2013.
Pregoeiro Oficial: Elias Vieira Amorim

____________________________

Pregoeiro Substituto: Hilário Carlos Ferreira

____________________________

Membro: Marlene de Souza Ferreira

____________________________

Membro: Gloria Aparecida de Souza Persch

____________________________

Membro: Fernanda de Souza Santos

____________________________

Membro: Carlos Alberto da Silva

____________________________

Assessoria Juridica: Drª Roseane Maria Vieira Tavares Fontana OAB 2209 RO
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Representante da empresa vencedora: __________________________________
PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA

08.201.104/0001-76

Testemunhas:
_______________________________________
Aguilar Manzioli

CPF 188.072.599-15

RG 1314879 SESDEC RO

_______________________________________
Luciane Bresolin Fabris RG 529 534 SSP RO
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