
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 7 REGIAO - CONSELHO

REGIONAL DE PSICOLOGIA 7 REGIAO - (RS)

 

    Licitação: (Ano: 2017/ CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 7 REGIAO / Nº

Processo: 09/2017)

 

     às 10:03:56 horas do dia 08/11/2017 no endereço AV  PROTASIO ALVES-2854/SL.301,

bairro PETROPOLIS, da cidade de PORTO ALEGRE - RS, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). PATRICIA MARTINS ALT DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio,

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

Nº Processo: 09/2017 - 2017/09/2017 que tem por objeto Contratação de serviços de

implementação, gerenciamento, e administração de auxílios alimentação e refeição, via

cartão magnético e/ou cartão eletrônico, com tecnologia de chip, e respectivas recargas de

créditos mensais, destinados aos funcionários do CRP/RS, que possibilitem a aquisição de

gêneros alimentícios por meio de rede de estabelecimentos credenciados.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de serviços de implementação, gerenciamento, e administração de

auxílios alimentação e refeição, via cartão magnético e/ou cartão eletrônico, com tecnologia

de chip, e respectivas recargas de créditos mensais, destinados aos funcionários do

CRP/RS, que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios por meio de rede de

estabelecimentos credenciados, conforme detalhado no Termo de Referência, Anexo I ao

presente edital.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de serviços de implementação, gerenciamento, e administração de

auxílios alimentação e refeição, via cartão magnético e/ou cartão eletrônico, com tecnologia

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/11/2017 17:23:01:885 GREEN CARD SA REFEICOES COM E SERVICOS  R$ 101,50

08/11/2017 08:44:55:809 TICKET SERVICOS SA  R$ 100,00

08/11/2017 08:23:50:707 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO
S.A.  R$ 100,00

07/11/2017 09:50:23:624 POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A  R$ 102,00

01/11/2017 14:00:47:808 BANRISUL CARTOES S.A.  R$ 100,00

07/11/2017 10:43:04:493 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO
LTDA.  R$ 100,00
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de chip, e respectivas recargas de créditos mensais, destinados aos funcionários do

CRP/RS, que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios por meio de rede de

estabelecimentos credenciados, conforme detalhado no Termo de Referência, Anexo I ao

presente edital.

 

    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 08/11/2017, às 10:36:47 horas, no lote (1) - Contratação de serviços de

implementação, gerenciamento, e administração de auxílios alimentação e refeição, via

cartão magnético e/ou cartão eletrônico, com tecnologia de chip, e respectivas recargas de

créditos mensais, destinados aos funcionários do CRP/RS, que possibilitem a aquisição de

gêneros alimentícios por meio de rede de estabelecimentos credenciados, conforme

detalhado no Termo de Referência, Anexo I ao presente edital. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 09/11/2017, às 15:31:28 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/11/2017, às 15:31:28 horas, no lote (1) - Contratação de serviços de

implementação, gerenciamento, e administração de auxílios alimentação e refeição, via

cartão magnético e/ou cartão eletrônico, com tecnologia de chip, e respectivas recargas de

créditos mensais, destinados aos funcionários do CRP/RS, que possibilitem a aquisição de

gêneros alimentícios por meio de rede de estabelecimentos credenciados, conforme

detalhado no Termo de Referência, Anexo I ao presente edital. -  a situação do lote foi

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

vencedor do item conforme valor arrematado. No dia 13/11/2017, às 11:53:53 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2017, às 11:53:53 horas, no lote (1) - Contratação de serviços de

Data-Hora Fornecedor Lance

08/11/2017 10:09:39:621 GREEN CARD SA REFEICOES COM E SERVICOS  R$ 96,00

08/11/2017 10:09:59:505 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO
LTDA.  R$ 97,00

08/11/2017 10:09:26:796 TICKET SERVICOS SA  R$ 97,50

08/11/2017 10:08:20:092 POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A  R$ 98,00

01/11/2017 14:00:47:808 BANRISUL CARTOES S.A.  R$ 100,00

08/11/2017 08:23:50:707 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO
S.A.  R$ 100,00
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implementação, gerenciamento, e administração de auxílios alimentação e refeição, via

cartão magnético e/ou cartão eletrônico, com tecnologia de chip, e respectivas recargas de

créditos mensais, destinados aos funcionários do CRP/RS, que possibilitem a aquisição de

gêneros alimentícios por meio de rede de estabelecimentos credenciados, conforme

detalhado no Termo de Referência, Anexo I ao presente edital. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Examinado a proposta e os

documentos de habilitação apresentados, ambos estão em conformidade com o edital. Pelo

que fica o item/lote adjudicado.

 

    No dia 13/11/2017, às 11:53:53 horas, no lote (1) - Contratação de serviços de

implementação, gerenciamento, e administração de auxílios alimentação e refeição, via

cartão magnético e/ou cartão eletrônico, com tecnologia de chip, e respectivas recargas de

créditos mensais, destinados aos funcionários do CRP/RS, que possibilitem a aquisição de

gêneros alimentícios por meio de rede de estabelecimentos credenciados, conforme

detalhado no Termo de Referência, Anexo I ao presente edital. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GREEN CARD SA

REFEICOES COM E SERVICOS com o valor R$ 96,00.

 

    No dia 13/11/2017, às 12:03:49 horas, a autoridade competente da licitação - EVELISE

ARISPE DE CAMPOS - 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.

 

PATRICIA MARTINS ALT DA SILVA

Pregoeiro da disputa

 

EVELISE ARISPE DE CAMPOS

Autoridade Competente

 

MARCELO BORGES TEIXEIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
92.934.215/0001-06 BANRISUL CARTOES S.A.

92.559.830/0001-71 GREEN CARD SA REFEICOES COM E SERVICOS

00.904.951/0001-95 POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A

69.034.668/0001-56 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.

47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA

02.535.864/0001-33 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA.

16/11/2017 Página 3 de 3


