CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
EspíRITO SANTO
Biênio 2019/2020
Comissão Permanente de Licitação
ATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 001/2020
PROCESSO Nº 172/2020
Objeto: Contratação
gerenciamento,

de empresa especializada para Prestação

e administração

e/ou cartão eletrônico,

de auxílios alimentação

com tecnologia

gêneros

alimentícios

"in

e refeição, via cartão magnético

de chip, e respectivas

destinados aos servidores da Câmara Municipal
de

de serviços de implementação,

natura"

e

recargas de créditos mensais,

de Marilândia, que possibilitem

refeições

prontas,

por

meio

a aquisição
de

rede

de

estabelecimentos credenciados, para o exercício de 2020.
Aos doze dias do mês de janeiro de 2020, às 14hl0min, no Plenário desta Casa, o Pregoeiro da
Câmara Municipal de Marilândia,
Catarina

Pereira

e Vilson

José Luiz Brandão, junto com a Equipe de Apoio composta por

Ferreira

de Oliveira,

reuniram-se

a fim de realizar

especializada

na prestação de serviços de implementação,

auxílio alimentação

os procedimentos

designados

pelas Portarias

NQ 003/2020,

da Sessão para contratação
gerenciamento

de empresa

e administração

de

e refeição, via cartão magnético e/ou cartão eletrônico, com tecnologia de

chip e respectivas recargas de créditos mensais, destinados aos servidores da Câmara Municipal
de Marilândia,

que possibilitem

a aquisição

de gêneros alimentícios

prontas, por meio de rede de estabelecimentos
modalidade

supracitada

considerando

o edital

"in natura" e refeições

credenciados, para o exercício de 2020, na

Pregão 001/2020 e seus respectivos anexos. A

Sessão fora iniciada pelo Pregoeiro com a devida explicação do funcionamento da modalidade
PREGÃO

e dos aspectos

8.666/93

e 10.520/02

Inicialmente,

fora

representante
no

edita!

legais que a fundamentam,
bem como

identificada

esclarecidas

a pessoa jurídica

as

notadamente

pelas Leis Federais NQ

regras e o procedimento

participante,

bem como

legal, de acordo com os envelopes entregues até o horário
Pessoa Jurídica:

19.207.352/0001-40
133.853.627-33.

Le

representada

Card

Administradora

de

Cartões

da Sessão.

seu respectivo

limite estabelecido
LTDA -

EPP

CPNJ:

legalmente por Lucas Eugênio Queiroz Macedo, cujo CPF é

Envelope 01 - Proposta de preço, sob protocolo geral 2807/2020, e envelope

02 - habilitação, sob protocolo geral 2808/2020. Então, deu-se início à abertura do envelope 01
proposta de preço, da única proponente

presente, cuja taxa administrativa

era de 0,00% (zero

por cento), respeitando os parâmetro do item 6 do termo de referência e anexo 10 do edital.
Na primeira

rodada de lances, a proponente não demonstrou

interesse em apresentar lances,

permanecendo como segue:
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DESCRiÇÃO

QUANTIDADE

VALOR VALE
ALIMENTAÇÃO
POR SERVIDOR

VALOR MENSAL

(R$)

1

Contratação de
empresa especializada
na administração e
fornecimento mensal do
benefício auxílio
alimentação por meio
de cartão
eletrônico/magnético.

11 cartões

SEM TAXA
ADMINISTRATIVA

VALOR TOTAL
ANUAL SEM TAXA
ADMINISTRATIVA

4.400,00

52.800,00

400,00

TAXA ADMINISTRATIVA PROPOSTA

(%)

0,00%

VALOR TOTAL ANUAL COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$)

52.800,00

A única empresa presente na Sessão, LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕESLTDA - EPP, fora
classificada no item licitado. Após essa etapa, fora aberto o envelope de habilitação onde
constavam todos os documentos exigidos pelo edital do certame. Os requisitos para habilitação
foram devidamente preenchidos e não houve objeção. Foi aberta a palavra à licitante para que
qualquer observação ou indagação fosse feita, inclusive questionando o interesse na
interposição de recurso. Não houve manifestação, do que se concluiu a inexistência de
interesse .. Por fim, a empresa LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - EPP fora
declarada vencedora do presente certame lici atório. Sem mais considerações, a Sessão fora
encerrada às 15h pelo Pregoeiro e lavrada esta ata que seguirá assinada por todos os membros
da Comissão Permanente de Licitação
da Câmara Municipal de Marilândia/ES e pela
representante legal presente.
--==----~JO=-~-Z~~RA~N--D=Ã-O--Pregoeiro
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CATARINA PEREIRA
Equipe de Apoio
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VILSON FERREIRA DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio
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