ATA DA SESSÃO PÚBLICA
PROCESSO Nº 00057/2020
PREGÃO Nº 00024/2020
OBJETO:
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
EM
ADMINISTRAÇÃO,
GERENCIAMENTO, EMISSÕES DE CARTÕES E FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA O
PROGRAMA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS SERVIDORES CONFORME LEI
MUNICIPAL Nº 2.948/2013 e SUAS ALTERAÇÕES, POR MEIO DE CARTÕES ELETRÔNICOS
COM CHIP DE SEGURANÇA, UTILIZÁVEIS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
CREDENCIADOS.

PREÂMBULO
No dia vinte e sete de agosto de Dois mil e vinte, às quatorze horas, na sala de licitações, reuniramse a Pregoeira e os senhores membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
4296/2020, para a Sessão Pública de julgamento deste Pregão. Aberta a sessão, procedeu-se o
exame do credenciamento dos interessados presentes, visando à comprovação da existência de
poderes para a formulação de proposta e a prática dos demais atos de atribuição da Licitante. Os
seguintes licitantes foram credenciados para o certame:
Quadro de licitante credenciado:
Participante

CPF/CNPJ

Representante

Documento
Representante

BERLIN FINANCE MEIOS DE 16.814.330/0001-50
PAGAMENTOS LTDA
M&S
SERVICOS 26.069.189/0001-62
ADMINISTRATIVOS LTDA
SODEXO PASS DO BRASIL 69.034.668/0001-56
SERVIÇOS E COMERCIO S.A.

BRUNO
CABRINO 222.001.868-78
SALVADORI
PRISCILA
RUBIA 073.294.296-94
XIMENES FONSECA

VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA

MARIA EMILIA DA SILVA 09204777710
LOPES PINTO

06.344.497/0001-41

A pregoeira então comunicou o encerramento do credenciamento. Destinou os documentos para
análise e visto dos licitantes. Em seguida recebeu os envelopes contendo as Propostas e
Documentos de Habilitação, respectivamente. Após verificação do lacre dos envelopes, estes
foram rubricados e repassados aos licitantes para análise e visto.
REGISTRO DO PREGÃO
Ato contínuo foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a colaboração dos
membros da Equipe de Apoio, a pregoeira examinou a compatibilidade do objeto, prazos e
condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no edital. Posteriormente, as
propostas foram direcionadas aos licitantes credenciados para análise e visto.
As propostas foram classificadas no mapa de Classificação de Propostas, onde foi selecionada a
licitante que participou da etapa de lances em razão dos preços, nos termos dos incisos VIII e IX
do artigo 4º da Lei Federal 10.520, de 17/07/02. Em seguida, a pregoeira convidou o
representante da proposta a formular lances de forma sequencial, em ordem decrescente de valor.

A sequência de ofertas de lances segue em anexo.
CLASSIFICAÇÃO
Declarada encerrada a etapa de lances, a oferta foi classificada em ordem crescente de valor,
assegurada a licitante microempresa e empresa de pequeno porte o exercício do direito à
preferência, respeitada a ordem de classificação.
NEGOCIAÇÃO
Negociada a redução do preço de menor oferta, a pregoeira considerou que os preços obtidos,
abaixo dos estimados, são aceitáveis e compatíveis com o praticado no mercado, conforme
apurado no processo licitatório. O mapa de lances será assinado por todos e fará parte desta ata
como anexo.
HABILITAÇÃO
Aberto o segundo envelope do licitante, e analisados os documentos de habilitação, foi verificada
sua habilitação. Os documentos de habilitação examinados foram rubricados pela pregoeira e
membros da equipe de apoio e colocados à disposição do licitante para exame e rubrica. A
empresa BERLIN FINANCE MEIO DE PAGAMENTOS LTDA – CNPJ nº 16.814.330/0001-50, foi
habilitada para o certame.
RESULTADO
À vista da habilitação, segue o vencedor:
BERLIN FINANCE MEIO DE PAGAMENTOS LTDA, situada à Av. Dr. José Bonifácio Coutinho
Nogueira, 150, Jardim Madalena – Campinas/SP – CEP 13.091-611 com o percentual de -6,50%
(Menos seis virgula cinquenta por cento).
Item

Descrição

UN

Quantidade
servidores
atual

Quantidade
total anual

Percentual de
desconto (taxa de
administração)

1

SERVIÇO DE GESTÃO E
FORNECIMENTO DE CARTÃO
MAGNÉTICO - VALE
ALIMENTAÇÃO -

SERV

603 servidores

6633

-6,50% (Menos seis
vírgula cinquenta por
cento)

ENCERRAMENTO
Após a declaração do resultado deste pregão, foi franqueada a palavra aos licitantes credenciados,
para suas manifestações. A representante da empresa VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA solicitou
que constasse em ata que deseja ter acesso ao documento que consta no anexo I do edital, item
7.15 e 7.16, a ser apresentado pela licitante vencedora e também ao documento emitido pelo
Setor de RH em conformidade com o subitem 7.16.3. Para tanto o setor de RH será informado
desta exigência, se comprometendo a formalizar a consulta. Tendo em vista que os representantes
das Licitantes presentes não manifestaram interesse de recorrer quanto ao resultado deste
certame, foi-lhes informado que com esta falta de interesse, decaíram, naquele momento, do
direito de recorrer, conforme inciso XX, do art. 4º da Lei nº 10.520/2002.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata vai assinada pela pregoeira ,
pelos membros da Equipe de Apoio e pelos representantes das Licitantes. Esta ata será
disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal da Campanha www.campanha.mg.gov.br.
ASSINATURAS
_________________________________________________
CAROLINA DA SILVA ARANTES
Pregoeira
Equipe de apoio:
_______________________________________________
SERGIO SOARES NUNES
Membro
______________________________________________
MÁRCIA CRISTINA S. BORGES
Membro

Participante

CPF/CNPJ

BERLIN FINANCE MEIOS DE
PAGAMENTOS LTDA
M&S
SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA
SODEXO PASS DO BRASIL
SERVIÇOS E COMERCIO
S.A.
VEROCHEQUE REFEIÇOES
LTDA

16.814.330/0001-50
26.069.189/0001-62

Representante

Documento
Representante

BRUNO
CABRINO 222.001.868-78
SALVADORI
PRISCILA
RUBIA 073.294.296-94
XIMENES FONSECA

69.034.668/0001-56

06.344.497/0001-41

MARIA EMILIA DA 09204777710
SILVA LOPES PINTO

Assinatura

