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ATA DA CONTRATAÇÃO DIRETA DE CARTÃO COMBUSTÍVEL 

 

 

OBJETO:  Contratação de empresa especializada na prestação de serviços administrativos e 

gerenciamento informatizado, via web, do abastecimento de veículos, com cartão eletrônico com 

chip, em redes de postos credenciados, para atendimento das metas do projeto Roda bem 

caminhoneiro. 

  

 

Em 27/11/2020, foi publicado, no site da Unicafes o edital mediante orçamento nº 02/2020, com 

prazo para apresentação de propostas até o dia 04/12/2020, sendo que nesse mesmo dia houve a 

prorrogação do prazo até o dia 10/12/2020. Informamos que o edital foi enviado também por e-

mail às empresas do ramo visando ampliar a divulgação. Mesmo após a prorrogação de prazo 

para o recebimento de propostas, somente duas empresas responderam ao edital. No entanto, 

estas empresas, não apresentaram as certidões para a habilitação, dessa forma, a compra 

mediante orçamento 002/2020 foi considerada fracassada, por motivo de inabilitação das 

proponentes. Assim a UNICAFES, abriu o prazo de 08 dias úteis, para as proponentes: UP Brasil 

e a Ticket Log realizarem a complementação das condições exigidas no edital. Ficando assim 

suspensa a sessão, para reabertura no dia 29 de dezembro de 2020. Ocorre, que nenhuma das 

empresas apresentou a documentação complementar. Dessa forma, a comissão de compras e 

contratações, no uso de suas atribuições, declarou FRACASSADA a compra mediante 

orçamento nº 02/2020. 

  

Em 09/01/2021, foi publicado, no site da Unicafes, o edital mediante orçamento nº 02/2021, com 

prazo para apresentação de propostas até o dia 25/01/2021. Esse edital também foi enviado por 

e-mail às empresas do ramo, sendo que nenhuma empresa apresentou proposta; em 29/01/2021, 

foi publicado DESERTO o resultado dessa seleção. 

  

Em 05/02/2021, foi publicado o edital mediante orçamento nº 04/2021, com prazo até 

18/02/2021. Decorrido o prazo para o recebimento de propostas, somente uma empresa 

respondeu ao edital: VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA. No entanto, 

esta empresa, não apresentou todas as certidões para a habilitação, dessa forma, a compra 

mediante orçamento 004/2021 foi considerada fracassada, por motivo de inabilitação da 

proponente. Dessa forma, a comissão de compras e contratações, no uso de suas atribuições, 

declarou FRACASSADA a compra mediante orçamento nº 04/2021. 

  

Em 24/02/2021, foi publicado, no site da Unicafes, o edital mediante orçamento nº 05/2021, com 

prazo para apresentação de propostas até o dia 05/03/2021 sendo que nesse mesmo dia houve a 

prorrogação do prazo até o dia 08/03/2021.  Mesmo após a prorrogação de prazo para o 

recebimento de propostas, não foi recebido nenhuma proposta sendo publicado resultado 

DESERTO em 10/03/2021. 

  

Em 30/03/2021 foi realizado questionamento à Concedente sobre a possibilidade da contratação 

direta mediante orçamentos e quais as documentações necessárias exigidas para essa 

contratação, com base na resposta foi iniciado os contatos com as empresas do ramo para 

solicitação do envio de propostas. 
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Foram recebidas as seguintes propostas das empresas Alelo, ECX Card, Tiket, Log, Up Brasil e 

VR Cartões (propostas anexas); 

 

Em 14/04/2021, foi emitido Parecer Jurídico sobre a contratação do cartão combustível, 

conforme anexo; 

 

Em 16/04/2021, foi realizada  análise das propostas e avaliou-se como aptas à continuidade as 

empresas: Alelo, VR Cartões e Up Brasil, desde que essas empresas apresentassem a Certidão 

Negativa de Falência, única certidão que não foi possível verificar pelos sites específicos à essas 

consultas, sendo que em 19/04/2021 foi solicitada essa complementação às empresas para envio 

até o dia 23/04/2021.  

 

Em 20/04/2021, as empresas Alelo e VR Cartões entraram em contato, via telefone, informando 

que não iriam enviar a documentação solicitada e a empresa UP Brasil enviou além da Certidão 

Negativa de Falência solicitada, nova proposta com taxa administrativa zerada. 

 

 

CONCLUSÃO: Dessa forma, a Comissão de Compra e Contratação considera apta para a 

contratação a empresa UP Brasil, devendo a base administrativa e jurídica proceder com os 

trâmites para efetivação.  

  

  

Francisco Beltrão, 23 de abril de 2021. 

 

 

 

 

Alcidir Mazutti Zanco 

Presidente da Comissão  de Compra e Contratação 

 

 

 


