
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SENAR MINAS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL-

SENAR AR/MG - (MG)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ SENAR MINAS / Nº Processo: 012/2018)

 

     às 10:02:16 horas do dia 18/06/2018 no endereço AV. CARANDAI 1115-6 ANDAR, bairro

FUNCIONARIOS, da cidade de BELO HORIZONTE - MG, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). POLLYANE DE ALMEIDA SANTOS, e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão

Nº Processo: 012/2018 - 2018/012/2018 que tem por objeto Contratação de Empresa

Especializada no Fornecimento de Vale Alimentação e Vale Refeição em meio eletrônico

(cartão magnético) e respectivas cargas de créditos mensais de acordo com as

especificações e quantidades descritas no Edital e seus Anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Vale Alimentação e

Vale Refeição em meio eletrônico (cartão magnético) e respectivas cargas de créditos

mensais de acordo com as especificações e quantidades descritas no Edital e seus Anexos.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Vale Alimentação e

Vale Refeição em meio eletrônico (cartão magnético) e respectivas cargas de créditos

mensais de acordo com as especificações e quantidades descritas no Edital e seus Anexos.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/06/2018 15:22:53:210 TICKET SERVICOS SA  R$ 72.016,56

06/06/2018 12:09:39:726 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO
S.A.  R$ 72.016,56

Data-Hora Fornecedor Lance

06/06/2018 12:09:39:726 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO
S.A.  R$ 72.016,56

07/06/2018 15:22:53:210 TICKET SERVICOS SA  R$ 72.016,56
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bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 18/06/2018, às 10:29:44 horas, no lote (1) - Contratação de Empresa

Especializada no Fornecimento de Vale Alimentação e Vale Refeição em meio eletrônico

(cartão magnético) e respectivas cargas de créditos mensais de acordo com as

especificações e quantidades descritas no Edital e seus Anexos. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 19/06/2018, às 14:49:53 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 19/06/2018, às 14:49:53 horas, no lote (1) - Contratação de Empresa

Especializada no Fornecimento de Vale Alimentação e Vale Refeição em meio eletrônico

(cartão magnético) e respectivas cargas de créditos mensais de acordo com as

especificações e quantidades descritas no Edital e seus Anexos. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

POLLYANE DE ALMEIDA SANTOS - desclassificou o fornecedor: SODEXO PASS DO

BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.. No dia 21/06/2018, às 14:53:06 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/06/2018, às 14:53:06 horas, no lote (1) - Contratação de Empresa

Especializada no Fornecimento de Vale Alimentação e Vale Refeição em meio eletrônico

(cartão magnético) e respectivas cargas de créditos mensais de acordo com as

especificações e quantidades descritas no Edital e seus Anexos. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA

TICKET SERVIÇOS S/A FOI DECLARADA VENCEDORA, APOS SORTEIO, COM TAXA

DE ADMINISTRAÇÃO DE ZERO POR CENTO. No dia 26/06/2018, às 10:57:55 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/06/2018, às 10:57:55 horas, no lote (1) - Contratação de Empresa

Especializada no Fornecimento de Vale Alimentação e Vale Refeição em meio eletrônico

(cartão magnético) e respectivas cargas de créditos mensais de acordo com as

especificações e quantidades descritas no Edital e seus Anexos. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa TICKET

SERVIÇOS S/A adjudicou o objeto da presente licitação.

 

    No dia 26/06/2018, às 10:57:55 horas, no lote (1) - Contratação de Empresa

Especializada no Fornecimento de Vale Alimentação e Vale Refeição em meio eletrônico

(cartão magnético) e respectivas cargas de créditos mensais de acordo com as

especificações e quantidades descritas no Edital e seus Anexos. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TICKET SERVICOS SA com o
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valor R$ 72.016,56.

 

    No dia 19/06/2018, às 14:49:53 horas, o Pregoeiro da licitação - POLLYANE DE

ALMEIDA SANTOS - desclassificou o fornecedor - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS

E COMERCIO S.A., no lote (1) - Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento

de Vale Alimentação e Vale Refeição em meio eletrônico (cartão magnético) e respectivas

cargas de créditos mensais de acordo com as especificações e quantidades descritas no

Edital e seus Anexos. O motivo da desclassificação foi: No dia 19/06/2018, as 14:30 hs foi

realizado sorteio público para desempate entre as empresas SODEXO e TICKET. A

empresa sorteada foi TICKET SERVISOS S/A. Diante disso, a empresa SODEXO foi

desclassificada.

 

        No dia 26/06/2018, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    Em 19 de junho de 2018, às 14:30 horas na sede do SENAR-AR/MG, reuniu-se a

Comissão Permanente de Licitação para promover a sessão pública de desempate entre as

empresas SODEXO e TICKET do Processo Licitatório em referência. Ambas empresas

apresentaram uma taxa de administração de zero por cento. Na sessão pública compareceu

a representante da empresa SODEXO. Com a realização do sorteio da empresa TICKET

consagrou vencedora.

 

    No dia 26/06/2018, às 14:12:52 horas, a autoridade competente da licitação - ANTONIO

DO CARMO NEVES - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

POLLYANE DE ALMEIDA SANTOS

Pregoeiro da disputa

 

ANTONIO DO CARMO NEVES

Autoridade Competente

 

ANA RAQUEL DE ALMEIDA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.
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47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA

26/06/2018 Página 4 de 4


