
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Relatór io gerado no dia 27/02/2020 14:59:04  ( IP:  190.15.118.218)

Relatório de Cotação: cotação SEI 0000867-88.2020.6.02.8000. Gestão de Abastecimento
Combustíveis.

Pesquisa realizada entre 14/02/2020 10:47:35 e 17/02/2020 18:35:00

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) controle de abastecimento de veículos 16 1 Unidade 36884,63 R$ 36.884,63

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento, Orçamento e Administração | Superintendência de
Administração do Ministério da Fazenda/PB

NºPregão:42019
UASG:170050

20/08/2019 R$ 0,12

2 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | CIA DE DESENVOLVIMENTO
DO VALE DO SÃO FRANCISCO-BA

NºPregão:22019
UASG:195004

22/08/2019 R$ 0,00

3 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO |
Delegacia Federal da Agricultura em Santa Catarina

NºPregão:12019
UASG:130072

22/08/2019 R$ 0,00

4 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO |
Delegacia Federal de Agricultura na Bahia

NºPregão:52019
UASG:130029

26/08/2019 R$ 0,00

5 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Superintendencia do
Desenvolvimento do Centro Oeste - SUDECO

NºPregão:92019
UASG:533018

02/09/2019 R$ 56.708,84

6 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária | Superintendência Regional do Estado do
Pará | Unidade Avançada de Altamira

NºPregão:12019
UASG:373032

10/10/2019 R$ 0,00

7 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco - DF | Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba

NºPregão:82019
UASG:195012

11/10/2019 R$ 116.023,81

8 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do
Nordeste | 6ª Região Militar | 28ºBatalhão de Caçadores

NºPregão:112019
UASG:160454

11/10/2019 R$ 0,01

9 MINISTÉRIO DA ECONOMIA | Secretaria da Receita Federal |
Superintendências Regionais da Receita Federal | Superintendência
Regional da Receita Federal do Brasil - 8ª Região Fiscal

NºPregão:152019
UASG:170133

30/10/2019 R$ 0,00

10 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária | Superintendência Regional de Sergipe

NºPregão:32019
UASG:373052

05/11/2019 R$ 0,00

11 MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO | Ministério Público do Trabalho |
Procuradoria Regional do Trabalho - 19ª Região

NºPregão:82019
UASG:200202

09/12/2019 R$ 45.926,33

12 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO |
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | EMBRAPA/CNPC

NºPregão:192019
UASG:135010

05/12/2019 R$ 264.497,90

13 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA FACTO ES

NºPregão:32019
UASG:462939

22/01/2020 R$ 0,12

14 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA RJ NºPregão:142019
UASG:926609

21/01/2020 R$ 56.141,30

15 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL NºPregão:172019
UASG:926285

02/12/2019 R$ 50.855,70

Valor Unitário R $
39.343,61
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I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

Média dos Preços Obtidos: R$ 36.884,63

Item 1: controle de abastecimento de veículos R$ 36.884,63

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,12

Órgão: MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 
Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda/PB

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de prestação de serviços de
empresa especializada em gerenciamento, controle e fornecimento de
combustíveis em rede de postos credenciados por meio de sistema de gestão
integrada para abastecimento da frota pertencente ou a serviço da Gerência da
Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia na Paraíba e
unidades atendidas..

Descrição: Controle de Abastecimento de Veículos - Taxa de administração
referente à prestação de serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de
combustíveis em rede de postos credenciados por meio de sistema de gestão
integrada para abastecimento da frota pertencente ou a serviço do Ministério da
Economia na Paraíba e de órgãos por ela atendidos.

CatSer: 25372 - Prestação de serviço de abastecimento de combustíveis (gasolina,
etanol e óleo diesel), através da utilização do sistema informatizado via Internet
e tecnologia de cartão magnético por meio de senha pessoal, conforme
estabelecido no edital e seus anexos.

Data: 20/08/2019 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:42019 / UASG:170050

Lote/Item: 1/4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/08/2019 16:21

Homologação: 21/08/2019 09:36

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Serviço

U F : PB

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

25.165.749/0001-10
* VENCEDOR *

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - R$ 0,12

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual contratação de prestação de serviços de empresa especializada em gerenciamento, co
ntrole e fornecimento de combustíveis em rede de postos credenciados por meio de sistema de gestão integrada para abastecimento da frota pertencente ou a 
serviço da Gerência da Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia na Paraíba e unidades atendidas.                                    

Preço
Público

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MUNICIPIO DE ALAGOINHAS / (2) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NºLicitação:784151 26/09/2019 R$ 0,02

Valor Unitário R $
0,02

Valor Global: R$ 36.884,63

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade prestação de serviços de gestão de frota, com fornecimento de cartão para aquisição de combustível do tipo diesel s10, na form
a de créditos em cartões magnéticos personalizados, para os veículos que compõem a frota do coren-rn e prestação de serviço
s de administração e gerenciamento das respectivas transações comerciais, geradas em postos credenciados junto à empresa,
conforme condições constantes deste termo, devendo a empresa contratada oferecer uma rede de postos credenciados que co
mpreende as cidades de natal, mossoró, caicó, pau dos ferros em mais de um posto por cada cidade e na cidade de natal a ofert
a seja mais ampla, no mínimo cinco postos credenciados. conforme especificações técnicas descritas no termo de referência, 
anexo i do edital.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
LAURENT PIERRE (11) 3631-7730 licitacao@neofacilidades.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,00

Órgão: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO-BA

Objeto: Fornecimento e gerenciamento do abastecimento de combustíveis, para frota
de veículos da 2ª Superintendência Regional da Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba CODEVASF-2ªSR,
grupos geradores, máquinas e equipamentos, mediante utilização de cartão
eletrônico (com chip ou código de barras), com controle operacional através de
sistema informatizado, para atender a demanda da 2ª Superintendência
Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Paranaíba CODEVASF-2ªSR..

Descrição: Controle de Abastecimento de Veículos - Taxa de administração
referente ao serviço de gerenciamento de abastecimento de combustível,
correspondente à soma dos valores totais estimados do subitem 1.2 do Termo
de Referência, Anexo I do Edital.

CatSer: 25372 - Prestação de serviço de abastecimento de combustíveis (gasolina,
etanol e óleo diesel), através da utilização do sistema informatizado via Internet
e tecnologia de cartão magnético por meio de senha pessoal, conforme
estabelecido no edital e seus anexos.

Data: 22/08/2019 09:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:22019 / UASG:195004

Lote/Item: 1/4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/08/2019 16:10

Homologação: 30/08/2019 14:48

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.039.966/0001-11
* VENCEDOR *

LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI ME R$ 0,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Taxa de administração referente ao serviço de gerenciamento de abastecimento de combustível, correspondente à soma dos valores totais estima
dos do subitem 1.2 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RODRIGO (15) 3546-1903 licitacao@linkbeneficios.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,00

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
Delegacia Federal da Agricultura em Santa Catarina

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gerenciamento
de frota, para fornecimento de combustíveis, serviços de manutenção
preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, pneus e acessórios, lavação
e serviços de guincho/reboque, para os veículos automotores, máquinas e
equipamentos desta SFA-SC, por meio de cartão eletrônico, conforme Edital e
Anexos..

Descrição: Administração / Distribuição - Cartão Magnético - Taxa de
Administração

CatSer: 19208 - Contratação de serviços de gerenciamento informatizado do
abastecimento da frota de veículos da ELETROACRE, através da utilização da
tecnologia de cartões, paralelamente com o credenciamento de postos de
combustíveis.

Data: 22/08/2019 09:20

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12019 / UASG:130072

Lote/Item: 1/12

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/09/2019 09:53

Homologação: 11/09/2019 10:12

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 24

Unidade: SERVIÇO

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.340.639/0001-30
* VENCEDOR *

PRIME R$ 0,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Taxa de Administração                                    

Telefone: Emai l :
(19) 3308-6575 joaquim@primebusiness.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,00

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
Delegacia Federal de Agricultura na Bahia

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de serviços de GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE
VEÍCULOS COMBUSTÍVEIS (Álcool (Etanol), Diesel comum, Diesel-S10,
Gasolina) utilizados na frota de veículos oficiais da SFA-BA, mediante o regime
de EXECUÇÃO INDIRETA, por preço Global, envolvendo a implantação e
operação de um sistema informatizado de gestão, via internet, através da
tecnologia de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, atendendo a
demanda da frota de veículos oficiais do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento Superintendência Federal de Agricultura na Bahia MAPA/SFA-
BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e
seus anexos..

Descrição: Controle de Abastecimento de Veículos - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -
Percentual de cobrança referente à taxa de administração pelos serviços
prestados (2,0 % - média da pesquisa de preços sobre o valor total estimado,
somatório dos itens 02 a 04)

CatSer: 25372 - Prestação de serviço de abastecimento de combustíveis (gasolina,
etanol e óleo diesel), através da utilização do sistema informatizado via Internet
e tecnologia de cartão magnético por meio de senha pessoal, conforme
estabelecido no edital e seus anexos.

Data: 26/08/2019 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:52019 / UASG:130029

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/08/2019 11:19

Homologação: 05/09/2019 15:27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.506.307/0001-57
* VENCEDOR *

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A R$ 0,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Taxa de Administração O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de GERENCIAMENTO 
DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COMBUSTÍVIES (Álcool (Etanol), Diesel comum, Diesel-S10, Gasolina) utilizados na frota de veículos oficiais da SFA-BA, medi
ante o regime de EXECUÇÃO INDIRETA, por preço Global, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado de gestão, via internet, através da 
tecnologia de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, atendendo a demanda da frota de veículos oficiais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci
mento – Superintendência Federal de Agricultura na Bahia MAPA/SFA-BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anex
os. Validade da Proposta: 90 dias                                    

Telefone: Emai l :
(51) 3590-7900 fiscal@goodcard.com.br

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 56.708,84
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Órgão: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 
Superintendencia do Desenvolvimento do Centro Oeste - SUDECO

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de gestão de
abastecimento de veículos automotores, por intermédio de rede de postos de
combustíveis credenciados, mediante o uso de cartão eletrônico com chip, para
o abastecimento da frota de veículos da Superintendência do Desenvolvimento
do Centro-Oeste no Distrito Federal/DF e entorno, bem como de veículos
locados para atender servidores e colaboradores desta Autarquia nas viagens a
serviço às capitais e municípios dos Estados de Goiás/GO, Mato Grosso/MT e
Mato Grosso do Sul/MS, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: Controle de Abastecimento de Veículos - Serviços de gestão de
abastecimento de veículos automotores, por intermédio de rede de postos de
combustíveis credenciados, mediante o uso de cartão eletrônico com chip, para
o abastecimento da frota de veículos da Superintendência do Desenvolvimento
do Centro-Oeste.

CatSer: 25372 - Prestação de serviço de abastecimento de combustíveis (gasolina,
etanol e óleo diesel), através da utilização do sistema informatizado via Internet
e tecnologia de cartão magnético por meio de senha pessoal, conforme
estabelecido no edital e seus anexos.

Data: 02/09/2019 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:92019 / UASG:533018

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/09/2019 10:50

Homologação: 05/09/2019 09:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.340.639/0001-30
* VENCEDOR *

PRIME R$ 56.708,84

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços de gestão de abastecimento de veículos automotores, por intermédio de rede de postos de combustíveis credenciados, mediante o uso d
e cartão eletrônico com chip, para o abastecimento da frota de veículos da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste.                                    

Telefone: Emai l :
(19) 3308-6575 joaquim@primebusiness.com.br

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,00

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
Superintendência Regional do Estado do Pará 
Unidade Avançada de Altamira

Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação de serviços de
operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota, através de
cartão, contemplando módulo de gerenciamento e controle de aquisição de
combustíveis, filtros, aditivos, óleos lubrificantes, lavagem e borracharia e
módulo de gerenciamento e controle de aquisição de manutenção preventiva e
corretiva, fornecimento de peças, acessórios e pneus/câmaras de ar, serviços
especializados em geral como reboque, retifica de motores, lataria, pintura,
estofamento, elétrica, alinhamento e balanceamento de rodas, para a frota de
veículos e utilitários automotores da Unidade Avançada Especial de Altamira
UAE/PA, através de estabelecimentos credenciados pela Contratada.

Descrição: Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo -
Taxa de Administração, gerenciamento de combustíveis para veículo
automotivo

CatSer: 25518 - Contratação de empresa para prestação de serviços de administração
e gerenciamento de despesas de manutenção automotiva em geral, com
fornecimento de peças, componentes, acessórios e outros materiais, quando
necessário, transporte em suspenso por guinchamento e socorro mecânico, por
meio de rede de oficinas e centros automotivos credenciados e
disponibilizados, com implantação e operação de sistema informatizado, para
atender os veículos oficiais integrantes da frota desta Procuradoria da
República em Pernambuco e outros que porventura forem adquiridos durante o
período em que estiverem sendo prestados os serviços.

Data: 10/10/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:12019 / UASG:373032

Lote/Item: 1/3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/10/2019 08:36

Homologação: 16/10/2019 10:10

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : PA
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.506.307/0001-57
* VENCEDOR *

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A R$ 0,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Taxa de Administração Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação de serviços de operação de sistema informatizado e integr
ado de gestão de frota, através de cartão, contemplando módulo de gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis, filtros, aditivos, óleos lubrificantes, 
lavagem e borracharia e módulo de gerenciamento e controle de aquisição de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios e pneus/câ
maras de ar, serviços especializados em geral como reboque, retifica de motores, lataria, pintura, estofamento, elétrica, alinhamento e balanceamento de rodas, p
ara a frota de veículos e utilitários automotores da Unidade Avançada Especial de Altamira – UAE/PA, através de estabelecimentos credenciados pela Contratada
, nas condições e especificações descritas neste Termo de Referência. Validade da proposta: 60 dias                                    

Telefone: Emai l :
(51) 3590-7900 fiscal@goodcard.com.br

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 116.023,81

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - DF 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba

Objeto: Gerenciamento do fornecimento de combustíveis e dos serviços de lavagens
gerais, em rede de postos credenciados através de sistema informatizado de
gerenciamento integrado para a captura eletrônica de dados a fim de atender a
frota de veículos, e outros que porventura forem adquiridos durante o período em
que estiverem sendo prestados os serviços, da 7ª Superintendência Regional
da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba
CODEVASF, mediante utilização de cartão eletrônico (com chip)..

Descrição: Controle de Abastecimento de Veículos - Gerenciamento do
fornecimento de combustíveis e dos serviços de lavagens gerais, em rede de
postos credenciados através de sistema informatizado de gerenciamento
integrado para a captura eletrônica de dados a fim de atender a frota de
veículos, e outros que porventura forem adquiridos durante o período em que
estiverem sendo prestados os serviços, da 7ª Superintendência Regional da
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba
CODEVASF, mediante utilização de cartão eletrônico (com chip).

CatSer: 25372 - Prestação de serviço de abastecimento de combustíveis (gasolina,
etanol e óleo diesel), através da utilização do sistema informatizado via Internet
e tecnologia de cartão magnético por meio de senha pessoal, conforme
estabelecido no edital e seus anexos.

Data: 11/10/2019 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:82019 / UASG:195012

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 15/10/2019 09:52

Homologação: 16/10/2019 15:47

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : PI

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.039.966/0001-11
* VENCEDOR *

LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI ME R$ 116.023,81

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Gerenciamento do fornecimento de combustíveis e dos serviços de lavagens gerais, em rede de postos credenciados através de sistema informati
zado de gerenciamento integrado para a captura eletrônica de dados a fim de atender a frota de veículos, e outros que porventura forem adquiridos durante o p
eríodo em que estiverem sendo prestados os serviços, da 7ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Pa
ranaíba CODEVASF, mediante utilização de cartão eletrônico (com chip).                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RODRIGO (15) 3546-1903 licitacao@linkbeneficios.com.br

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,01
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Nordeste 
6ª Região Militar 
28ºBatalhão de Caçadores

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de gerenciamento, controle
e fornecimento de combustível (gasolina comum e diesel S-10), a fim de
realizar o abastecimento dos veículos utilizados na Operação Carro Pipa e na
fiscalização de produtos controlados (explosivos e armamentos) do 28º
Batalhão de Caçadores..

Descrição: Controle de Abastecimento de Veículos - Taxa de Administração
referente ao serviço de Gerenciamento de abastecimento de combustíveis,
correspondente a soma dos valores totais estimados dos item nº 1.

CatSer: 25372 - Prestação de serviço de abastecimento de combustíveis (gasolina,
etanol e óleo diesel), através da utilização do sistema informatizado via Internet
e tecnologia de cartão magnético por meio de senha pessoal, conforme
estabelecido no edital e seus anexos.

Data: 11/10/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:112019 / UASG:160454

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/10/2019 14:46

Homologação: 16/10/2019 17:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300.748

Unidade: Unidade

U F : SE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.604.122/0001-97
* VENCEDOR *

TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA R$ 0,01

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Apresentamos nossa proposta comercial para gerenciamento do abastecimento, declaramos que atendemos todos os itens de habilitação bem co
mo nossa proposta. 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 60 (sessenta) dias, conforme PE 11/2019 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa par
a a contratação dos serviços abaixo descritos, de forma contínua, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e Anexos: 1.1.1. em
presa especializada em serviço de gerenciamento, controle e fornecimento de combustível (óleo diesel S-10), a fim de realizar o abastecimento dos veículos utili
zados na Operação Carro Pipa e na fiscalização de produtos controlados (explosivos e armamentos), administrados pelo 28º Batalhão de Caçadores                     
               

Telefone:
(34) 3214-0133

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,00

Órgão: MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria da Receita Federal 
Superintendências Regionais da Receita Federal 
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 8ª Região Fiscal

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, com
implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com
tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, nas redes de
estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA, localizados por todo o
País, principalmente junto às Unidades elencadas no Apêndice II do Termo de
Referência, para abastecimento de combustível e manutenção operacional,
preventiva e corretiva, incluído o fornecimento de peças de reposição,
acessórios, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem dos veículos
que compõem a frota da SRRF08, bem como fornecimento de sistema de
orçamentação independente e treinamento específico nele, tudo conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo -
Administração, gerenciamento-manutenção veículo automotivo-preço total da
gasto com administração do serviço durante 30 meses, calculado a partir da
taxa Tx - ver item 9.1.1 do Termo de Referência anexo ao Edital e calcular
através da Planilha Auxiliar - Anexo III A do Edital.

Data: 30/10/2019 15:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:152019 / UASG:170133

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

U F : SP
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CatSer: 25518 - Contratação de empresa para prestação de serviços de administração
e gerenciamento de despesas de manutenção automotiva em geral, com
fornecimento de peças, componentes, acessórios e outros materiais, quando
necessário, transporte em suspenso por guinchamento e socorro mecânico, por
meio de rede de oficinas e centros automotivos credenciados e
disponibilizados, com implantação e operação de sistema informatizado, para
atender os veículos oficiais integrantes da frota desta Procuradoria da
República em Pernambuco e outros que porventura forem adquiridos durante o
período em que estiverem sendo prestados os serviços.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.340.639/0001-30
* VENCEDOR *

PRIME R$ 0,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Administração, gerenciamento-manutenção veículo automotivo-preço total da gasto com administração do serviço durante 30 meses, calculado a 
partir da taxa Tx - ver item 9.1.1 do Termo de Referência anexo ao Edital e calcular através da Planilha Auxiliar - Anexo III A do Edital.                                    

Telefone: Emai l :
(19) 3308-6575 joaquim@primebusiness.com.br

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,00

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
Superintendência Regional de Sergipe

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados
de administração, gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis em
rede de postos credenciados, tipo gasolina comum, etanol comum, óleo diesel e
óleo S-10, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com
uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de
intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a
tecnologia que melhor controle com segurança a contratação, a fim de
abastecer a frota de veículos oficiais e locados do Incra-SE, além das viaturas
pertencentes a outros órgãos públicos que estejam, porventura, disponibilizados
a essa Administração, nos municípios do Estado de Sergipe, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e sus anexos..

Descrição: Controle de Abastecimento de Veículos - Controle de abastecimento de
veículos / Taxa de Administração, para o período de 12 meses.

CatSer: 25372 - Prestação de serviço de abastecimento de combustíveis (gasolina,
etanol e óleo diesel), através da utilização do sistema informatizado via Internet
e tecnologia de cartão magnético por meio de senha pessoal, conforme
estabelecido no edital e seus anexos.

Data: 05/11/2019 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:32019 / UASG:373052

Lote/Item: 1/5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

U F : SE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.604.122/0001-97
* VENCEDOR *

TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA R$ 0,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Apresentamos nossa proposta comercial e declaramos que atendemos todos os itens de habilitação bem como nossa proposta está de acordo co
m as exigências do edital. Declaramos que no preço ofertado estão inclusos todos os custos, despesas, taxas e demais impostos para perfeita execução do con
trato. Declaramos que a proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2019 co
m objeto: “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisição de combustív
eis em rede de postos credenciados, tipo gasolina comum, etanol comum, óleo diesel e óleo S-10, compreendendo administração e gerenciamento informatiza
do, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, utilizando a tecn
ologia que melhor controle com segurança a contratação, a fim de abastecer a frota de veículos oficiais e locados do Incra-SE, além das viaturas pertencentes a 
outros órgãos públicos que estejam, porventura, disponibilizados a essa Administração, nos municípios do Estado de Sergipe”.                                    

Telefone:
(34) 3214-0133
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Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 45.926,33

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
Ministério Público do Trabalho 
Procuradoria Regional do Trabalho - 19ª Região

Objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada
para prestação do serviço de gerenciamento de despesas, via internet, da frota
de veículos e geradores movidos a óleo diesel, abrangendo o fornecimento de
combustíveis, por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de
sistema eletrônico, com cartão magnético, bem como da gestão dos serviços
de lavagem, troca de óleo, troca de filtros (combustível, óleo, ar), aditivos, com
fornecimento de material, componentes, peças e acessórios em ampla rede
ativa de serviços especializada e credenciada, localizadas nas cidades de
Maceió-AL e Arapiraca-AL, com vistas ao atendimento das necessidades dos
veículos automotores oficiais e dos geradores de energia elétrica movidos a
óleo diesel pertencentes à frota da Procuradoria Regional do Trabalho da 19ª
Região e outros que porventura forem adquiridos durante a vigência do Contrato,
conforme especificações e demais exigências constantes do Termo de
Referência e anexos deste edital..

Descrição: Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo -
Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de
gerenciamento de despesas, via internet, da frota de veículos e geradores
movidos a óleo diesel, abrangendo o fornecimento de combustíveis, por
demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico,
com cartão magnético, bem como da gestão dos serviços de lavagem, troca de
óleo, troca de filtros (combustível, óleo, ar), aditivos, com fornecimento de
material, componentes, peças e acessórios em ampla rede ativa de serviços
especializada e credenciada, localizadas nas cidades de Maceió-AL e
Arapiraca-AL.

Data: 09/12/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:82019 / UASG:200202

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/12/2019 10:51

Homologação: 17/12/2019 09:46

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.340.639/0001-30
* VENCEDOR *

PRIME R$ 45.926,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de gerenciamento de despesas, via internet, da frota de veículos e geradores movid
os a óleo diesel, abrangendo o fornecimento de combustíveis, por demanda, em rede de postos credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magn
ético, bem como da gestão dos serviços de lavagem, troca de óleo, troca de filtros (combustível, óleo, ar), aditivos, com fornecimento de material, componentes,
 peças e acessórios em ampla rede ativa de serviços especializada e credenciada, localizadas nas cidades de Maceió-AL e Arapiraca-AL.                                    

Telefone: Emai l :
(19) 3308-6575 joaquim@primebusiness.com.br

Preço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 264.497,90

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
EMBRAPA/CNPC

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, em rede de postos
credenciada, através de sistema informatizado e integrado com tecnologia de
cartão eletrônico com chip, para a frota de veículos da Embrapa Caprinos.

Descrição: Administração / Distribuição - Cartão Magnético - contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento, controle e
fornecimento de combustíveis, em rede de postos credenciada, através de
sistema informatizado e integrado com tecnologia de cartão eletrônico com
chip, para a frota de veículos da Embrapa Caprinos

Data: 05/12/2019 10:19

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:192019 / UASG:135010

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/12/2019 08:08

Homologação: 11/12/2019 14:32

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : CE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
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00.604.122/0001-97
* VENCEDOR *

TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA R$ 264.497,90

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Apresentamos nossa proposta comercial e declaramos que atendemos todos os itens de habilitação bem como nossa proposta está de acordo co
m as exigências do edital. Declaramos que no preço ofertado estão inclusos todos os custos, despesas, taxas e demais impostos para perfeita execução do con
trato. Declaramos que a proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação, referente ao PE 19/2019 com objeto: “contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, em rede de postos credenciada, através de sist
ema informatizado e integrado com tecnologia de cartão eletrônico com chip, para a frota de veículos da Embrapa Caprinos”                                    

Telefone:
(34) 3214-0133

Preço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,12

Órgão: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FACTO ES

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação da prestação de serviços
continuados de gerenciamento e controle de aquisição de combustível
(gasolina comum) em rede de postos credenciados em todo território nacional,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos...

Descrição: Controle de Abastecimento de Veículos - Serviço de controle e
gerenciamento de abastecimento de veículos (Taxa de Administração)

CatSer: 25372 - Prestação de serviço de abastecimento de combustíveis (gasolina,
etanol e óleo diesel), através da utilização do sistema informatizado via Internet
e tecnologia de cartão magnético por meio de senha pessoal, conforme
estabelecido no edital e seus anexos.

Data: 22/01/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32019 / UASG:462939

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : ES

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.039.966/0001-11
* VENCEDOR *

LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI ME R$ 0,12

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de controle e gerenciamento de abastecimento de veículos (Taxa de Administração)                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RODRIGO (15) 3546-1903 licitacao@linkbeneficios.com.br

Preço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 56.141,30

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA RJ

Objeto: Contratação de serviços de administração e gerenciamento de cartão
magnético para abastecimento de combustível (gasolina, álcool e diesel)
comum (por meio de sistema informatizado), em veículos locados pelo
Conselho Regional de Química, com tecnologia de cartão eletrônico com chip,
válidos em todas as bandeiras de postos de combustíveis do estado do Rio de
Janeiro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos..

Descrição: Administração / Distribuição - Cartão Magnético - administração e
gerenciamento de cartão magnético para abastecimento de combustível
(gasolina, álcool e diesel) comum (por meio de sistema informatizado), em
veículos locados pelo Conselho Regional de Química, com tecnologia de cartão
eletrônico com chip, válidos em todas as bandeiras de postos de combustíveis
do estado do Rio de Janeiro, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data: 21/01/2020 09:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:142019 / UASG:926609

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
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05.340.639/0001-30
* VENCEDOR *

PRIME R$ 56.141,30

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  administração e gerenciamento de cartão magnético para abastecimento de combustível (gasolina, álcool e diesel) comum (por meio de sistema i
nformatizado), em veículos locados pelo Conselho Regional de Química, com tecnologia de cartão eletrônico com chip, válidos em todas as bandeiras de posto
s de combustíveis do estado do Rio de Janeiro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.                                    

Telefone: Emai l :
(19) 3308-6575 joaquim@primebusiness.com.br

Preço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 50.855,70

Órgão: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de
abastecimento e lavagem para os veículos pertencentes ao CAU/RS ou locados
pelo Conselho, por meio de rede de postos e oficinas credenciados, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos..

Descrição: Controle de Abastecimento de Veículos - Prestação de serviços para
gestão de abastecimento, com uso de cartão magnético em rede credenciada
de postos de combustíveis, contemplando também lavagem simples e
completa, para os veículos pertencentes ao CAU/RS ou locados pelo Conselho,
conforme especificação neste termo de referência.

Data: 02/12/2019 14:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:172019 / UASG:926285

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.340.639/0001-30
* VENCEDOR *

PRIME R$ 50.855,70

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços para gestão de abastecimento, com uso de cartão magnético em rede credenciada de postos de combustíveis, contempland
o também lavagem simples e completa, para os veículos pertencentes ao CAU/RS ou locados pelo Conselho, conforme especificação neste termo de referência.
                                    

Telefone: Emai l :
(19) 3308-6575 joaquim@primebusiness.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,02

Órgão: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS / (2) SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
INTERMEDIAÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS Á GESTÃO DE
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE
CARTÕES MAGNÉTICOS E ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-
BAHIA.

Descrição: ADMINISTRACAO DE CARTAO COMBUSTIVEL - CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE
ATIVIDADES VINCULADAS Á GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES
MAGNÉTICOS E ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-BAHIA. TAXA
ADMINISTRATIVA

Data: 26/09/2019 08:00

Modalidade: Pregão

S R P : NÃO

Identif icação: NºLicitação:784151

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 02/10/2019 12:25

Homologação: 02/10/2019 12:25

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 1

U F : BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

25.165.749/0001-10
* VENCEDOR *

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - R$ 0,02
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http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=926285&uasg=926285&numprp=172019&Seq=1
http://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop?opcao=consultarDetalhesLicitacao&numeroLicitacao=784151


CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Registro de preços para eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS
 Á GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA
 DA INFORMAÇÃO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-BAHIA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edit
al e seus anexos.Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.Prazo de execução: 12 (doze) meses.                                    

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
LAURENT PIERRE (11) 3631-7730 licitacao@neofacilidades.com.br
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