
Prefeitura Municipal de Jaguariúna
Pregão:182/2017

©
Protocolado n': 18.524/2017

Interessado: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Objeto: Prestação de Serviços de Administração, Gerenciamento, Emissão e
Fornecimento de vale alimentação, na forma de cartão eletrõnico com chip ou tarja
magnética.

Ata da Sessão Pública do Pregão 182/2017

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às 14:00 horas(catorze
horas), reuniram-se na Sala de Licitações, a Pregoeira Aline Fernanda Arruda Leite,
nomeada pela Portaria n' 1.513 de 20 de dezembro de 2017, e o membro da equipe
de apoio para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de
preços (envelope 1) e os documentos de habilitação (envelope 2) do presente

Foram apresentadas propostas de 05 (cinco) licitantes, a saber: (EMPRESA A)
7Hva/e ,4dm/n/sfraçâo l.TD.4 representada pela Sra. Ana Claudia de Almeida Souza.
(EMPRESA B) /W&S Sew/ços Ádm/r7/sfraf/vos Lida ME (Microempresa)
representada pelo Sr. Luas Paulo Perim, (EMPRESA C) b/erocheque rede/iões l-fda
representada pela Sra. Mana Emília da Salva Lopes Pinto. (EMPRESA D) Livre
Administração de Cartões e Pagamentos LTDA representada pelo Sr. Ricardo
Meneses Mendes, (EMPRESA E) Le Card Administradora de Cartões LTDA
(Microempresa) com representante ausente.

Encerrado o prazo para apresentação dos envelopes (1) e (2) juntamente com o
Termo de Credenciamento, a Pregoeira esclareceu aos presentes as normas desta
modalidade de licitação, seus aspectos legais e os procedimentos a serem
desenvolvidos durante o decorrer da Sessão. Após, procedeu-se à abertura do:
envelopes contendo as propostas de preços:
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$Para o Item l as ofertas iniciais foram:
A licitante A foi desclassificada por não ter apresentado oferta firme e precisa, ao
contrário, consta do envelope quatro propostas diferentes, que segue assinada por
todos presentes;
A licitante B que ofereceu valor mensal de R$ 83.450,401
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A licitante C que ofereceu valor mensal de R$ 81 .880,80
A licitante D que ofereceu valor mensal de 86.356,801
A licítante E que ofereceu valor mensal de 87.200,001

Fase de Lances
Acordado valor mínimo entre lances pelos licitantes presentes de R$ 100,00

A licitante E está ausente.
A licitante D ofereceu o valor mensal de R$ 81 .780,00
A licitante B confirma o valor de R$ 81.680,00 l
A licitante C ofertou o valor mensal de R$ 81.532.001
A licitante D ofereceu R$ 81 .300,00;
A licitante B ofereceu R$ 81 .200,001
A licitante C ofertou R$ 81.1 00,00;
A licitante D ofertou R$ 81 .000,00;
A licitante B ofertou R$ 80.900,00;
A licitante C ofertou R$ 80.800,00;
A licitante D declinou:
A licitante B declinou;
A licitante C negociou o valor mensal de R$ 80.049,60

Obs A empresa que tem direito de preferência por ser ME/EPP(EMPRESA B)
/W&S Sew/ços ,4dm/n/sfraf/vos l-fda /WE abriu mão de exercê-lo.

Após a abertura do envelope habilitação a Pregoeira adjudicou o objeto
(EMPRESA C) Verocheque rede/iões l.fda pelo valor mensal de R$ 80.049,60
(oitenta mil e quarenta e nove reais e sessenta centavos).

Tendo em vista que nenhum dos representantes dos lícitantes presentes
manifestou sua vontade de recorrer quanto ao resultado do certame, foi-lhes
Informado que decaiu neste momento o direito de recorrer e que o resultado será.
encaminhado à autoridade superior, para homologação.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela
Senhora Pregoeira, equipe de apoio e licitantes presentes.
A Senhora Pregoeira, declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença
aetoaos
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Participantes

C2t,.l/W C{.l,,u ó4,,r a

(EMPRESA A) 7Hx,'a/e Ádm/n/sfração Z-7D.4

Representada pela Sra. Ana Claudia dê Almeida Souza

(EMPRESA B) M&S Sew/ços
representada

Lida ME (Microempresa)

(EMPRESA C)
Emília da Sirva Lopes Pinto

pela Sra. Mana

(EMPRESA D)

(EMPRESA E) Le Card Administradora de Cartões LTDA (Microempresa) com
representante AUSENTE.
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