
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD -

CONSELHO - (ES)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO

ESTAD / Nº Processo: 1034/2022)

 

     às 14:31:56 horas do dia 11/07/2022 no endereço RUA CYRO LIMA-125, bairro

ENSEADA DO SUA, da cidade de VITORIA - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

THIAGO SOCOLOTT DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

1034/2022 - 2022/05/2022 que tem por objeto O objeto da presente licitação é a escolha da

proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a prestação de

serviços de administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, através de

cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e

IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR

Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos

credenciados, para atender a legislação do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a

contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração e

fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e

aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização

de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de

gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados, para atender a

legislação do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme condições, quantidades e

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2022 14:36:58:830 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.  R$ 217.747,44

10/07/2022 18:22:06:010
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E
SERVICOS LTD

 R$ 217.747,44

08/07/2022 19:51:15:075 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA  R$ 217.747,44
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contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração e

fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação, através de cartão eletrônico com chip, e

aplicativo para smartphone disponível nos sistemas Android e IOS, que permita a realização

de pagamento por leitura via Quick Response Code (QR Code), visando à aquisição de

gênero alimentícios e refeições prontas em estabelecimentos credenciados, para atender a

legislação do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme condições, quantidades e

exigências estabelecidas neste 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

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 11/07/2022, às 14:48:23 horas, no lote (1) - O objeto da presente licitação é a

escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a

prestação de serviços de administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação,

através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas

Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code

(QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em

estabelecimentos credenciados, para atender a legislação do Ministério do Trabalho e

Emprego, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus

anexos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 18/07/2022,

às 14:16:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/07/2022, às 14:16:52 horas, no lote (1) - O objeto da presente licitação é a

escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a

prestação de serviços de administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação,

através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas

Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code

(QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em

estabelecimentos credenciados, para atender a legislação do Ministério do Trabalho e

Emprego, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus

anexos. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

Data-Hora Fornecedor Lance

08/07/2022 14:36:58:830 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.  R$ 217.747,44

08/07/2022 19:51:15:075 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA  R$ 217.747,44

10/07/2022 18:22:06:010
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E
SERVICOS LTD

 R$ 217.747,44
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o seguinte: Considerando que a fornecedora UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS

LTDA  cumpriu com todas as exigências exigidas no Edital deste Pregão, inclusive

aprovação na Prova de Conceito, declaro a mesma vencedora. No dia 18/07/2022, às

15:07:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/07/2022, às 15:07:42 horas, no lote (1) - O objeto da presente licitação é a

escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a

prestação de serviços de administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação,

através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas

Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code

(QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em

estabelecimentos credenciados, para atender a legislação do Ministério do Trabalho e

Emprego, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus

anexos. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Decorrido o prazo de apresentação do recurso, sem a apresentação de

manifestação, adjudico a licitação em favor da empresa UP BRASIL ADMINISTRACAO E

SERVICOS LTDA.

 

    No dia 18/07/2022, às 15:07:42 horas, no lote (1) - O objeto da presente licitação é a

escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a

prestação de serviços de administração e fornecimento de vale-refeição e vale-alimentação,

através de cartão eletrônico com chip, e aplicativo para smartphone disponível nos sistemas

Android e IOS, que permita a realização de pagamento por leitura via Quick Response Code

(QR Code), visando à aquisição de gênero alimentícios e refeições prontas em

estabelecimentos credenciados, para atender a legislação do Ministério do Trabalho e

Emprego, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus

anexos. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. com o valor R$ 217.747,44.

 

        No dia 18/07/2022, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    No dia 18 de julho de 2022 foi realizada a Prova de Conceito atendendo ao contido no

item 8.14 do Edital do Pregão Eletrônico Nº 05/2022 e no item 5.4 de seu Anexo I (Termo de

Referência).A Prova de Conceito avaliou o aplicativo para smartphone apresentado pela

empresa UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, confrontando suas

funcionalidades com os requisitos especificados no item 8.14 do Edital do Pregão Eletrônico

Nº 05/2022 e no item 5.4 de seu Anexo I (Termo de Referência). Após a avaliação de todos

os requisitos, o aplicativo apresentado pela UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS

LTDA foi considerado APROVADO na Prova de Conceito por satisfazer os critérios de
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avaliação e requisitos técnicos, conforme previsto no Edital de Pregão Eletrônico Nº

05/2022.

 

    No dia 19/07/2022, às 10:40:07 horas, a autoridade competente da licitação - VIRGINIA

TEIXEIRA DO CARMO EMERICH - 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.

 

THIAGO SOCOLOTT DA SILVA

Pregoeiro da disputa

 

VIRGINIA TEIXEIRA DO CARMO EMERICH

Autoridade Competente

 

MARCOS AMARAL E SILVA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
04.627.085/0001-93 BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTD

19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

02.959.392/0001-46 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
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