
29/11/2022 12:29 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 1/4

Pregão/Concorrência Eletrônica

925465.552022 .9506 .4857 .78841313322

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00055/2022

Às 13:00 horas do dia 11 de novembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria SGA nº 005/2022 de 05/03/2022, 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
040/101617/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00055/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto:
Fornecimento de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão refeição/alimentação, por um
período de 24 (vinte e quatro) meses, para o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ, conforme condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos.. 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: Fornecimento, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, de Vale Refeição/Alimentação, na
modalidade cartão eletrônico com chip de segurança, bem como as respectivas recargas relativas à concessão do benefício aos
servidores do TCMRJ, de acordo com as especificações e condições constantes no Anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 26.083.200,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, pelo melhor lance de R$ 24.523.424,6400 .

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
69.034.668/0001-56 SODEXO PASS

DO BRASIL
SERVICOS E
COMERCIO S.A.

Não Não 1 R$ 26.083.200,0000 R$ 26.083.200,0000 08/11/2022
16:16:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de
administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão refeição/alimentação para o Tribunal de Contas do Município
do Rio de Janeiro – TCMRJ, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com as especificações e condições
constantes neste Termo de Referência – T.R. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.535.864/0001-33 VR BENEFICIOS E
SERVICOS DE
PROCESSAMENTO
S.A

Não Não 1 R$ 26.083.200,0000 R$ 26.083.200,0000 09/11/2022
09:31:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, de Vale
Refeição/Alimentação, na modalidade cartão eletrônico com chip de segurança, bem como as respectivas recargas relativas à
concessão do benefício aos servidores do TCMRJ, de acordo com as especificações e condições constantes no Anexo I do
Edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 26.083.200,0000 69.034.668/0001-56 11/11/2022 13:00:00:783
R$ 26.083.200,0000 02.535.864/0001-33 11/11/2022 13:00:00:783
R$ 24.523.424,6400 02.535.864/0001-33 11/11/2022 13:28:10:960
R$ 24.648.624,0000 69.034.668/0001-56 11/11/2022 13:28:20:070

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

11/11/2022
13:07:58 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 11/11/2022
13:10:01 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

11/11/2022
13:27:42

Item com etapa aberta encerrada.
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Início 1a etapa fechada 11/11/2022
13:27:42

Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R$
26.083.200,0000.

Encerramento 11/11/2022
13:32:43 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

11/11/2022
13:32:43 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

11/11/2022
13:50:35

Convocado para envio de anexo o fornecedor VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO
S.A, CNPJ/CPF: 02.535.864/0001-33.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

11/11/2022
14:12:12

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VR BENEFICIOS E SERVICOS DE
PROCESSAMENTO S.A, CNPJ/CPF: 02.535.864/0001-33.

Aceite de proposta 23/11/2022
13:04:18

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A,
CNPJ/CPF: 02.535.864/0001-33, pelo melhor lance de R$ 24.523.424,6400.

Habilitação de
fornecedor

23/11/2022
15:01:37

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE
PROCESSAMENTO S.A - CNPJ/CPF: 02.535.864/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 11/11/2022
13:00:00

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 20
itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será

entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 11/11/2022

13:00:58
Boa tarde Srs. Licitantes, meu nome é Alberto Paz e, como Pregoeiro, conduzirei o Pregão

Eletrônico nº 55/2022, do tipo MENOR PREÇO, representado pela MENOR TAXA DA
ADMINISTRAÇÃO, cujo objeto é a prestação dos serviços de administração, gerenciamento,
emissão e fornecimento de cartão refeição/alimentação, pelo período de 24 (vinte e quatro)

meses, conforme Edital e seus Anexos.
Pregoeiro 11/11/2022

13:01:42
Conforme registrados no portal.gov.br/compras, , no item 9.3 do Anexo I do Edital, onde se lê:
[...] custo de ligação local na cidade de São Paulo e região metropolitana e gratuita 0800 nas

demais localidades, 24 horas por dia [...] // leia-se: [...] custo de ligação local na cidade de Rio
de Janeiro e região metropolitana e gratuita 0800 nas demais localidades, 24 horas por dia [...]

Pregoeiro 11/11/2022
13:02:32

Registramos que neste Certame há previsão de PROVA DE CONCEITO na etapa de
julgamento/aceitação da proposta de preço, nos termos do item 10 do Anexo I do Edital.

Pregoeiro 11/11/2022
13:02:48

O certame terá início com a análise das propostas recebidas.

Pregoeiro 11/11/2022
13:03:07

Salientamos que o preço proposto deve ser perfeitamente exequível, suportando todas as
exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Pregoeiro 11/11/2022
13:03:13

Os participantes devem atentar às sanções previstas no Art. 7º da Lei 10.520/02 direcionadas
ao licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Pregoeiro 11/11/2022

13:03:23
Alertamos também quanto à previsão estabelecida nos incisos III e IV do Art. 19º do Decreto

10.024/19: inciso III - responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema

(Continua)
Pregoeiro 11/11/2022

13:03:29
(Continuação) ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; inciso IV - acompanhar as
operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas

pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 11/11/2022

13:07:18
Recomendamos atenção à digitação dos valores ofertados, ressaltando o fato de que o sistema

emite diversos alertas e confirmações para o envio das propostas.
Pregoeiro 11/11/2022

13:07:43
Ressaltamos que o item objeto deste Pregão SOMENTE SERÁ ACEITO se estiver com o preço
IGUAL ou INFERIOR ao valor estimado pela Administração no item 3.4 do Anexo I do Edital,

após negociação pelo chat.
Pregoeiro 11/11/2022

13:08:04
Srs. Licitantes será adotado, na fase de lances, o modo de disputa “aberto e fechado”, de

acordo com o art. 33 do Decreto 10.024/2019.
Pregoeiro 11/11/2022

13:08:53
Dentro de instantes será aberta a fase de lances.

Sistema 11/11/2022
13:10:01

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.
Mantenham-se conectados.

Sistema 11/11/2022
13:10:01

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

Sistema 11/11/2022
13:10:01

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 11/11/2022
13:12:26

Srs. Licitantes, deixar o lance final para os últimos instantes da disputa pode significar risco de
não conseguir digitá-lo em tempo hábil e acabar perdendo a oportunidade de oferecer sua

melhor proposta.
Pregoeiro 11/11/2022

13:20:32
Srs. Licitantes, ressaltamos que os fornecedores que estão abaixo na classificação podem

mudar sua posição dando lances menores que os outros colocados, mesmo que não queiram
disputar com o primeiro.

Pregoeiro 11/11/2022 Srs. Licitantes, o Sistema Comprasnet comandará o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da etapa
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13:21:59 aberta de lances. Esta fase aleatória transcorrerá pelo período de tempo de até 10 (dez)
minutos. Por isto, não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do

encerramento aleatório.
Sistema 11/11/2022

13:27:42
A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$

26.083.200,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:32:42 do dia 11/11/2022.
Sistema 11/11/2022

13:32:43
A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos

fornecedores convocados: R$ 24.523.424,6400 e R$ 24.648.624,0000.
Sistema 11/11/2022

13:32:43
O item 1 está encerrado.

Sistema 11/11/2022
13:32:46

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

Pregoeiro 11/11/2022
13:36:18

Para VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A - Sr. Licitante, Em razão do
disposto no art. 38 do Decreto 10.024/2019, solicito que considere a possibilidade de desconto

adicional em sua proposta, é possível?
02.535.864/0001-

33
11/11/2022
13:38:05

Prezado sr. Pregoeiro, considerando a etapa de lance fechada ofertamos o nosso melhor preço.

Pregoeiro 11/11/2022
13:39:37

Para VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A - Sr. Licitante, entendido.

Pregoeiro 11/11/2022
13:44:56

Para VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A - Sr. Licitante, realizarei em
instantes a convocação da proposta de preços ajustada ao último lance. Peço que, tal qual a

proposta registrada no sistema, siga rigorosamente o modelo do Anexo II.
Pregoeiro 11/11/2022

13:46:19
Para VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A - Peço ainda que, quando da

elaboração da proposta ajustada, leia atentamente o item 14 do Edital.
Sistema 11/11/2022

13:50:35
Senhor fornecedor VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, CNPJ/CPF:

02.535.864/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 11/11/2022

13:50:52
Para VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A - Sr. Licitante, solicitamos que seja
inserida no Sistema Comprasnet, no prazo de 2 horas (ver item 12.10 do Edital), a PROPOSTA

DE PREÇO FINAL, adequada ao último lance ofertado, elaborada conforme o Modelo do Anexo II
e em estrita conformidade com o que dispõe o item 14 do Edital.

Sistema 11/11/2022
14:12:12

Senhor Pregoeiro, o fornecedor VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A,
CNPJ/CPF: 02.535.864/0001-33, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 11/11/2022
14:32:52

Para VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A - Sr. Licitante, convocamos vossa
empresa para, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis (16/11/2022 22/11/2022), comparecer à

sede do TCMRJ para PROVA DE CONCEITO, na forma do item 10 do Anexo I do Edital.
Pregoeiro 11/11/2022

14:33:12
Para VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A - Preferencialmente, a visita deve
ser agendada por meio do endereço eletrônico: tcmrj.dgp@gmail.com. Informações podem ser

obtidas no telefone: (21) 3824-3681.
Pregoeiro 11/11/2022

14:33:22
Para VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A - Apenas para registro, o dia 14 de

novembro de 2022 será ponto facultativo neste Município.
Pregoeiro 11/11/2022

14:49:22
Srs. Licitantes a sessão será suspensa. Retornaremos no dia 23/11/2022 às 13h para divulgar o

resultado da prova de conceito e realizar os demais atos que se fizerem necessários.
Pregoeiro 23/11/2022

13:00:50
Senhores Licitantes boa tarde, está reaberta a Sessão do Pregão Eletrônico nº 55/2022.

Pregoeiro 23/11/2022
13:01:09

No dia 22/11/2022, recebemos Memorando Eletrônico do Departamento de Gestão de Pessoas
informando que o Sistema de Gerenciamento do Benefício e as funcionalidades do aplicativo

Smartphone apresentados pela empresa VR atendem aos requisitos estabelecidos no item 10,
do Anexo I, do Edital do Pregão Eletrônico nº 55/2022, (CONTINUAÇÃO)

Pregoeiro 23/11/2022
13:01:31

(CONTINUA) estando, portanto, a empresa VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO
S.A., considerada APROVADA na Prova de Conceito.

Pregoeiro 23/11/2022
13:02:45

Srs. Licitantes, tendo em vista a aprovação da proposta apresentada pela empresa VR
BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A, realizarei a aceitação no Sistema.

Pregoeiro 23/11/2022
13:06:16

Sr. Licitantes, a Sessão está suspensa para apreciação dos documentos de habilitação enviados,
via sistema, quando do registro da proposta. Retornaremos HOJE, dia 23/11/2022, às 15h para

anunciar o resultado da fase de habilitação e demais atos que se fizerem necessários.
Pregoeiro 23/11/2022

15:00:48
Senhores Licitantes, está reaberta a Sessão.

Pregoeiro 23/11/2022
15:01:18

Participamos que a empresa VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A cumpriu
com as exigências contidas no item 13 do Edital (etapa de habilitação). Sendo assim,

realizaremos, no Sistema, a habilitação da citada empresa, com a abertura do prazo para
eventual registro de intenção de recurso.

Sistema 23/11/2022
15:01:38

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 23/11/2022
15:01:52

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/11/2022 às 15:35:00.

Pregoeiro 23/11/2022
15:38:17

Srs. Licitantes, estamos encerrando o certame. Obrigado a todos pela participação.

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 31/10/2022
10:52:26

Alteração equipe 08/11/2022
13:31:55

Pregoeiro Anterior: 02871264716-HEITOR DA SILVA FERRAZ . Pregoeiro Atual: 10163949778-
ALBERTO JOSE MORAES BARROS RODRIGUES PAZ. Justificativa: Retorno Pregoeiro

Abertura da sessão 11/11/2022 Abertura da sessão pública
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pública 13:00:00
Encerramento da

análise de propostas
11/11/2022
13:10:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

11/11/2022
13:32:46 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 23/11/2022
15:01:38 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

23/11/2022
15:01:52 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/11/2022 às 15:35:00.

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 Nº 10.024 de 20 de
setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:38 horas do dia 23 de novembro de 2022, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
ALBERTO JOSE MORAES BARROS RODRIGUES PAZ 
Pregoeiro Oficial

HEITOR DA SILVA FERRAZ
Equipe de Apoio

THIAGO CORREIA DO NASCIMENTO
Equipe de Apoio

PABLO DE ALMEIDA SILVA
Equipe de Apoio

Voltar   

javascript:self.print()

