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Diretoria de Administração e Finanças

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE PREGÃO
MODALIDADE:
TIPO:
ABERTURA:
LOCAL:
PROCESSO:

Pregão Eletrônico nº 001/2021
MENOR TAXA ADMINISTRATIVA PERCENTUAL (TAXA ADMINISTRATIVA NEGATIVA)
03 de maio de 2021
HORA:
11 horas
www.compras.rj.gov.br
SEI-220010/000067/2021
Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,
distribuição e fornecimento de AUXÍLIO REFEIÇÃO, através de cartão eletrônico equipado
OBJETO:
com chip eletrônico de segurança, contemplando carga e recarga de valor de face na
modalidade on-line, conforme as condições e especificações estabelecidas no Edital, no
Termo de Referência e em todos os seus Anexos.
16 de abril de 2021
DATA E LOCAL DE
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nº 072, Parte I, Página 22
PUBLICAÇÃO DO AVISO:
Jornal O DIA, Página 4
R$ 651.794,00 (seiscentos e cinquenta e um mil setecentos e noventa e quatro
VALOR LIMITE:
reais), sendo a TAXA ADMINISTRATIVA PERCENTUAL MÍNIMA DE -2,14% (dois
vírgula quatorze por cento negativa).

No dia 03 de maio de 2021, esta Pregoeira Jussira Maria Freitas de Carvalho, empregada da Companhia
de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – CODIN, com Identidade Funcional nº
2706882, abriu a sessão pública virtual no chat do SIGA (www.compras.rj.gov.br) a fim de realizar a
licitação por Pregão Eletrônico nº 001/2021, composta por 01 (um) lote, conforme autorização para
sua realização do Diretor Presidente, no documento nº 15817462 do Processo Eletrônico nº SEI220010/000067/2021. Iniciando-se a abertura da sessão, às 11 horas, esta Pregoeira se apresentou
informando que iria conduzir o Certame. Esta Pregoeira observou que havia 01 (um) Proponente
inscrito para o Lote 1, com a seguinte proposta: PROPONENTE 1: -0,01%, esta Pregoeira classificou o
Proponente para participação da fase de lances. Esclareceu que a proposta estava acima do limite para
o Certame. Às 11h07min procedeu a abertura da Sessão de Lances para o Lote 1. Às 11h09min foi
registrado no sistema o lance de -3,61% (três vírgula sessenta e um por cento negativos), às 11h10min
esta Pregoeira questionou se conseguiríamos um lance melhor, lembrando que a CODIN é dotada de
recursos próprios e que paga em dia todos seus fornecedores. Permaneceu incentivando a apresentação
de novos lances até a entrada e encerramento do tempo randômico (às 11h16min e às 11h23min,
respectivamente). Às 11h25min é iniciada a classificação dos lances, onde esta Pregoeira classificou o
PROPONENTE 1 para fase de negociação. Às 11h25min termina o anonimato e esta Pregoeira abre a
fase de negociação com a arrematante que foi a empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E
COMÉRCIO S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 69.034.668/0001-56, esta Pregoeira questionou se havia
a possibilidade de melhorar a proposta para uma taxa negativa de -4% (quatro por cento negativa),
onde o representante da empresa se posicionou que o desconto de -3,61% (três vírgula sessenta e um
por cento negativos) já seria seu melhor e derradeiro preço. Esta Pregoeira tentou mais uma vez, uma
oferta de pelo menos -3,62% (três vírgula sessenta e dois por cento negativos) e as 11h40min a empresa
falou que -3,61% (três vírgula sessenta e um por cento negativos) já era seu melhor preço. Às 11h41min
esta Pregoeira solicitou à empresa que enviasse para o endereço desta CODIN: Avenida Rio Branco, 110
/ 34º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20040-001, em atenção a Sra. Jussira de Carvalho, Pregoeira,
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os documentos de habilitação de acordo com o Edital, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis. Isto é até
o dia 06/05/2021. Encerrou a sessão às 11h45min. O presente Certame importou o valor percentual de 3,61% (três vírgula sessenta e um por cento negativos), representando uma economia de 68,69%
tomando como base o valor percentual médio estimado para licitação que era de -2,14% (dois vírgula
quatorze por cento negativos). Todos os passos deste Certame encontram-se registrados no Histórico do
Chat e uma cópia deste Histórico vai anexado a presente Ata. Cópia desta ata será disponibilizada no
site http://www.compras.rj.gov.br e no site http://www.codin.rj.gov.br. Nada mais havendo a tratar,
encerrou-se a sessão, da qual foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme vai
assinada pela Pregoeira Jussira Maria Freitas de Carvalho. Rio de Janeiro, 03 de maio de 2021.
Jussira Maria Freitas de Carvalho
Pregoeira
Id. Funcional: 2706882
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PE 001/21 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO REFEIÇÃO : HISTÓRICO DO CHAT ÀS 04/05/2021 12:46:37
03/05/2021 11:02:20 - Sistema : Abertura da Sessão realizada.
03/05/2021 11:02:54 - Pregoeiro : Bom dia senhores licitantes, meu nome é Jussira de Carvalho e sou a Pregoeira que vai conduzir este Certame, agradeço a
participação. E de acordo com o item 1.2 do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2021, vou proceder a Análise das Propostas
03/05/2021 11:03:42 - Sistema : Proponente 1, classificado para o lote 1 na Classificação de Propostas. Observação:
03/05/2021 11:05:50 - Sistema : Encerrada etapa de classificação de propostas.
03/05/2021 11:07:00 - Pregoeiro : Pregoeira classificou o Proponente para participação da fase de lances. Esclareço que sua proposta está acima do valor limite
para o Certame.
03/05/2021 11:07:16 - Sistema : Sessão de Lances aberta para o Lote 1. Abertura e fechamento manual. Por favor clique no botão Atualizar.
03/05/2021 11:09:12 - Sistema : Lance registrado de -3.61 % para o Lotes 1
03/05/2021 11:10:13 - Pregoeiro : Que maravilha Senhor Licitante, será que conseguimos um lance melhor?
03/05/2021 11:11:25 - Pregoeiro : Sr. Licitante, com certeza está diante de uma grande oportunidade comercial, haja vistas a fonte de pagamento ser 230,
recursos próprios.
03/05/2021 11:13:19 - Pregoeiro : Lembramos que a CODIN é dotada de orçamento próprio e que paga em dia todos os seus fornecedores.
03/05/2021 11:15:35 - Pregoeiro : Vou proceder ao fechamento da fase de lances e a abertura do tempo randômico.
03/05/2021 11:15:54 - Sistema : Sessão de Lances Encerrada para o Lote 1. Por favor clique no botão Atualizar.
03/05/2021 11:16:03 - Sistema : Tempo Randômico iniciado para o Lote 1. Senhores licitantes, favor clicar no botão Atualizar para habilitar o envio de novos
lances para o Lote.
03/05/2021 11:16:50 - Pregoeiro : Senhor licitante, estamos no tempo randômico, aproveite a oportunidade para melhorar sua proposta.
03/05/2021 11:17:30 - Pregoeiro : Esta tela parada, fica tudo muito monótono.
03/05/2021 11:21:04 - Pregoeiro : O tempo randômico é instável, pode acabar a qualquer momento.
03/05/2021 11:23:16 - Pregoeiro : Estou me sentindo muito sozinha, vamos movimentar um pouco esta tela.
03/05/2021 11:23:59 - Sistema : Tempo Randômico Encerrado para o Lote 1. Por favor clique no botão Atualizar.
03/05/2021 11:24:58 - Sistema : Classificação dos lances Iniciada para o Lote 1.
03/05/2021 11:24:59 - Sistema : Sessão do Chat Aberta.
03/05/2021 11:25:14 - Sistema : Proponente 1 Classificado para o Lote 1.
03/05/2021 11:25:28 - Sistema : Classificação dos lances Encerrada para o Lote 1.
03/05/2021 11:25:28 - Sistema : Sessão do Chat Fechada.
03/05/2021 11:25:43 - Sistema : Classificação Final Encerrada. Por favor clique no botão Atualizar.
03/05/2021 11:25:43 - Sistema : Término do anonimato realizada neste momento.
03/05/2021 11:26:03 - Sistema : Negociação iniciada para o Lote 1.Por favor clique no botão Atualizar.
03/05/2021 11:26:35 - Sistema : Abertura do chat para negociação com o proponente SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A no lote 1. Por
favor clicar no botão atualizar.
03/05/2021 11:28:28 - Pregoeiro : Bom dia, Sr. representante da SODEXO PASS, existe a possibilidade de melhorar sua proposta, para taxa negativa de -4§
03/05/2021 11:30:49 - Pregoeiro : Estou aguardando um posicionamento.
03/05/2021 11:36:53 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A : Sr. Pregoeiro, considerando as condições comerciais em torno do presente
certame, o desconto ofertado de 3,61 é o nosso melhor e derradeiro preço.
03/05/2021 11:39:21 - Pregoeiro : Nem para -3,62§
03/05/2021 11:40:22 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A : Nosso melhor preço para esta contratação é -3,61§ mesmo.
03/05/2021 11:41:13 - Pregoeiro : Obrigada.
03/05/2021 11:41:17 - Pregoeiro : Senhor representante, da SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A, arrematante deste Pregão Eletrônico,
solicito que envie para o endereço desta CODIN: Avenida Rio Branco, 110 / 34º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20040-001, em atenção a Sra. Jussira de
Carvalho, Pregoeira, todos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO de acordo com o Edital, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis. Isto é até o dia 06/05/2021.
03/05/2021 11:41:48 - Pregoeiro : Bom dia.
03/05/2021 11:44:02 - Sistema : Chat fechado para negociação com o proponente SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A no lote 1. Por
favor clicar no botão atualizar.
03/05/2021 11:45:11 - Pregoeiro : Aguardo o envio da Documentação de Habilitação. Bom dia.
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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE PREGÃO
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 001/2021
MENOR TAXA ADMINISTRATIVA PERCENTUAL (TAXA ADMINISTRATIVA
TIPO:
NEGATIVA)
ABERTURA:
03 de maio de 2021
HORA:
11 horas
LOCAL:
www.compras.rj.gov.br
PROCESSO:
SEI-220010/000067/2021
Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,
distribuição e fornecimento de AUXÍLIO REFEIÇÃO, através de cartão eletrônico
OBJETO:
equipado com chip eletrônico de segurança, contemplando carga e recarga de valor de
face na modalidade on-line, conforme as condições e especificações estabelecidas no
Edital, no Termo de Referência e em todos os seus Anexos.
16 de abril de 2021
DATA E LOCAL DE PUBLICAÇÃO Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nº 072, Parte I, Página
DO AVISO:
22
Jornal O DIA, Página 4
R$ 651.794,00 (seiscentos e cinquenta e um mil setecentos e
noventa e quatro reais), sendo a TAXA ADMINISTRATIVA
VALOR LIMITE:
PERCENTUAL MÍNIMA DE -2,14% (dois vírgula quatorze
por cento negativa).

No dia 04 de maio de 2021, esta Pregoeira Jussira Maria Freitas de Carvalho, empregada da
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – CODIN, com Identidade
Funcional nº 2706882, recebeu, às 15h46min, por e-mail, a Rede Credenciada da empresa arrematante da
licitação por Pregão Eletrônico nº 001/2021, conferindo e atestando que a Rede Credenciada apresentada
pela empresa, se encontra acima dos parâmetros estabelecidos no item 5 do Termo de Referência, e fez
juntada nos autos do Processo Eletrônico nº SEI-220010/000067/2021, nos documento nºs 16572957 e
16573050. No dia 06 de maio de 2021, esta Pregoeira Jussira Maria Freitas de Carvalho, empregada da
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – CODIN, com Identidade
Funcional nº 2706882, recebeu e analisou a documentação habilitatória da empresa arrematante da
licitação por Pregão Eletrônico nº 001/2021, que foi a empresa SODEXO PASS DO BRASIL
SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 69.034.668/0001-56. Quanto ao
Balanço Patrimonial do último exercício social e a Declaração dos Índices Contábeis, esta Pregoeira,
solicitou a Divisão de Contabilidade, desta CODIN, que procedesse a conferência. A Divisão de
Contabilidade, desta CODIN, devolveu o Balanço Patrimonial do último exercício social e a Declaração
dos Índices Contábeis apresentado pela empresa, informando em seu parecer que a empresa SODEXO
PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 69.034.668/000156, encontra-se apta em sua saúde financeira. Esta Pregoeira considerou a empresa HABILITADA por ter
atendido o Edital em sua plenitude, apresentando toda documentação exigida no Edital de Pregão
Eletrônico nº 001/2021 e na forma como preconiza a Legislação pertinente e juntou toda documentação
habilitatória, que somam 144 (cento e quarenta e quatro) folhas numeradas sequencialmente,
separando a documentação pública da documentação restrita de acordo com o artigo 31 da Lei nº 12.527
de 18 de novembro, e fez juntada nos autos do Processo Eletrônico nº SEI-220010/000067/2021, nos
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=18933216&infr…
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documento nºs 16680619, 16680862, 16680978 e 16681158. Como a empresa arrematante, era a única
proponente inscrita, então não haveria neste Certame a possibilidade de interposição de recursos, então,
esta Pregoeira acessou o Sistema de Licitação e às 15h43min esta Pregoeira habilitou a arrematante da
Licitação por Pregão Eletrônico nº 001/2021, declarando-a vencedora. Abrindo o prazo recursal e não
sendo interposto qualquer recurso, às 16h19min esta Pregoeira adjudicou o objeto da licitação a empresa
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
69.034.668/0001-56. Às 16h19min esta Pregoeira encaminhou para HOMOLOGAÇÃO. O presente
Certame importou o valor percentual de -3,61% (três vírgula sessenta e um por cento negativos), tendo
sido obtido um percentual de desconto de 1,47% (um vírgula quarenta e sete por cento) tomando como
base o valor percentual médio estimado para licitação que era de -2,14% (dois vírgula quatorze por cento
negativos). Todos os passos deste Certame encontram-se registrados no Histórico do Chat. Cópia desta ata
será disponibilizada no site http://www.compras.rj.gov.br e no site http://www.codin.rj.gov.br. Nada mais
havendo a tratar, encerrou-se a sessão, da qual foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada
conforme vai assinada pela Pregoeira Jussira Maria Freitas de Carvalho. Rio de Janeiro, 06 de maio de
2021.
Rio de Janeiro, 06 de maio de 2021.
Jussira de Carvalho
Pregoeira
SUPAD/Licitação e Contratos
Id. 2706882

Rio de Janeiro, 07 maio de 2021
Documento assinado eletronicamente por Jussira Maria Freitas de Carvalho, Assistente
Administra vo, em 07/05/2021, às 11:37, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento nos
art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código veriﬁcador 16713670
e o código CRC E401C98B.

Referência: Processo nº SEI-220010/000067/2021

SEI nº 16713670

Avenida Rio Branco,, N°110 - 34° Andar - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-001
Telefone: - http://www.codin.rj.gov.br
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