
                                                                                   

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2018

PREGÃO Nº 003/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (28/08/2018), às 10:00 (dez
horas), reúnem-se na sala de licitações do Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura
do Município de Araucária, sito à Rua Pedro Druszcz nº 160, primeiro piso, o Pregoeiro Marcello
Schiavon, nomeado pelo Decreto nº 31.519/2017, designado através do Decreto nº 30.746/2017
para atuar nas licitações da Companhia Municipal de Habitação de Araucária – COHAB Araucária
e Equipe de Apoio convocada pelo Pregoeiro composta dos servidores que abaixo assinam, com
a  finalidade  de dar  abertura  à  licitação  em  epígrafe  tendo  como  objeto  a  "Contratação  de
empresa para fornecimento do auxílio-refeição na forma de cartão magnético e/ou com
chip  de  segurança,  destinado  aos  funcionários  da  COHAB,  conforme características  e
condições descritas no Edital e seus Anexos". O valor máximo desta licitação para o período
de 12 (doze) meses é de R$ 67.719,01 (sessenta e sete mil,  setecentos e dezenove reais e
um centavo). O Pregoeiro deu início à sessão de posse dos envelopes de proposta e habilitação,
devidamente lacrados, os quais foram protocolados no Departamento de Licitações e Compras
conforme exigido no preâmbulo do edital e os disponibilizou aos representantes presentes para
verificação da regularidade de seus fechos. Protocolaram envelopes e compareceram à sessão os
seguintes interessados:

PROT. EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE CPF

1947
COOPER CARD ADMNISTRADORA DE CARTÕES
LTDA

05.938.780/0001-39 Sem representante ***************

1949
GREEN  CARD  S/A  REFEIÇÕES  COMÉRCIO  E
SERVIÇOS

92.559.830/0001-71
Maria Manuela 
Ribeiro Russo

802.848.689-49

1928
PERSONAL  NET  TECNOLOGIA  DE
INFORMAÇÃO LTDA

09.687.900/0002-04 Sem representante ***************

1950
SENFFNET  LTDA/SENFF-ADMINISTRADORA
DE CARTÕES

03.877.288/0001-75
Casiane Dybas dos 
Santos

068.554.779-50

1927
SODEXO  PASS  DO  BRASIL  SERVIÇOS  E
COMÉRCIO S.A.

69.034.668/0001-56 Sem representante ***************

Analisados os documentos de credenciamento, o Pregoeiro considera todas as empresas aptas a
seguir no certame e credenciou os representantes presentes.  Registre-se que foi realizada con-
sulta no Mural de Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e no cadastro
de empresas sancionadas do Portal da Transparência do Ministério da Transparência e Controla-
doria Geral da União, oportunidade em que nenhum registro relativo às empresas licitantes foi
encontrado. Passou-se então à abertura dos envelopes de proposta e, analisada a conformidade
destas com o exigido no item 5 e anexo II do Edital, todas são consideradas válidas. As taxas de
administração propostas para o item único foram:

PROPONENTE
COOPER CARD

ADMNISTRADORA
DE CARTÕES LTDA

GREEN CARD S/A
REFEIÇÕES

COMÉRCIO E
SERVIÇOS

PERSONAL NET
TECNOLOGIA DE

INFORMAÇÃO
LTDA

SENFFNET LTDA
SODEXO PASS DO

BRASIL SERVIÇOS E
COMÉRCIO S.A.

Valor Global da Proposta R$ 67.275,00 R$ 67.275,00 R$ 67.275,00 R$ 67.275,00 R$ 67.275,00

Taxa de Administração
Proposta (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Verificada a aceitabilidade das propostas, todas as empresas apresentaram taxa de administra-
ção de 0% (zero por cento), tendo sido obtido para 12 (doze) meses/(13 parcelas) o valor total
de R$ 67.275,00 (sessenta e sete mil e duzentos e setenta e cinco reais). Em conformidade com o
subitem 5.1. alínea “d” do edital, não é permitida a oferta de taxa de administração negativa, im-
possibilitando a oferta de lances. Desta forma, em conformidade com o artigo 45, parágrafo 2º da
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Lei nº 8.666/1993 e subitem 7.7 do edital, foi realizado sorteio das empresas empatadas para a
definição do vencedor do certame, tendo sido vencedora a empresa SENFFNET LTDA. Para efei-
tos de classificação, foi realizado sorteio entre as licitantes remanescentes, obtendo-se o abaixo
relacionado:

EMPRESA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPOSTA CLASSIFICAÇÃO

SENFFNET LTDA 0,00 % 1ª

COOPER CARD ADMNISTRADORA DE CARTÕES LTDA 0,00 % 2ª

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. 0,00 % 3ª

GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 % 4ª

PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA 0,00 % 5ª

O Pregoeiro passou então à abertura do envelope de habilitação da proponente classificada em primei-
ro lugar. Após análise e verificação da regularidade dos documentos apresentados, o Pregoeiro julga
habilitada e declara vencedora a empresa  SENFFNET LTDA, conforme relatado acima. Oportunizado
aos representantes a possibilidade de manifestar intenção de interposição de recurso, estes renunciam
expressamente a este direito. O Pregoeiro adjudicou o objeto conforme relatado acima. Os documentos
e propostas foram rubricados pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelos representantes que manifestaram
intenção em fazê-lo. Nada mais havendo a tratar, assinam a presente ata o Pregoeiro, equipe de apoio e
os representantes presentes. Os envelopes de habilitação das empresas que não foram vencedoras, fi-
cam em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados e rubricados em seus fechos pelo Pregoeiro e repre-
sentantes que manifestaram a intenção de fazê-lo, até homologação do procedimento, ocasião em que
estarão disponíveis para retirada por quem de direito no Departamento de Licitações e Compras da
Prefeitura do Município de Araucária. Nada mais havendo a tratar, assinam a presente ata o Pregoeiro,
equipe de apoio e representantes.

Nome Função Assinatura

Marcello Schiavon Pregoeiro

Fernanda Pereira Regatieri Equipe de Apoio

Magali Paula Bosa
Equipe de Apoio -
COHAB Araucária

Jucileide Viana dos Reis Dubiela
Equipe de Apoio -
Secretária

Maria Manuela Ribeiro Russo Representante

Casiane Dybas dos Santos Representante
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