
sEscooP/Go
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO TICITATóRIO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAT N9 OO4/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração,
gerenciamento, emissão e fornecimento de cartão matnético com chip, para disponibilização de

benefício vale alimentação e/ou vale refeição aos empretãdos do SÉSCOOP/GO pelo período de 12 (doze)

meses, em atendimento às necessidades do SESCOOP/GO, conforme condições e especificações

constantes no Edital e seus anexos.

1 Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às 13h35min, na sede do Serviço Nacional de

2 Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Goiás - SESCOOP/GO, localizada na Avenida H, esquina com Rua

3 14, ne 550,lardim Goiás - Goiânia/Go, reuniram-se a Pregoeira e os membros de apoio, nos termos das Portarias

4 ne 01 e ns 02 de 02 dejaneiro de 2023, para abertura do Pregão Presencial ne 004/2023, do tipo MENOR PREçO

5 e critério de julgamento MENOR PERCENTUAT DE TAXA DE ADMINISTRAçÃO, para os procedimentos inerentes

6 à sessão do Pregão em epígrafe, cu.io objeto está acima identificado. O aviso de edital foi publicado no Diário

7 oficial da União - DoU (conforme cópia anexada ao processo) e o Edital publicado no site do sEscooP/Go, sendo

8 quê ambas as publicações ocorreram em 02 de março de 2023. A Pregoeira abriu a sessão, informando a

9 realização do "credenciamento", no período da manhã, em conformidade com o item 3 do Edital, das empresas:

10 Le Card Administradora de Cartões Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 1.9.207.352/0001-40, neste ato

77 representada por Nilson Hungria Hofbauer, inscrito no CPF sob ne 770.***.***-53, Sodexo Pass do Brasil

72 Serviços e Comércio S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 69.034.668/0001-56, neste âto representâda por Jesse

13 Jamês Pessoa de Moraes, inscrito no CPF sob ne 268.t**.***-66 e UP Brasil Administração e Sêrviços Ltda,

14 inscrita no CNPJ/MF sob o ne 02.959.392 /0001-46, neste ato representada por Daniel Pinheiro Menezes, inscrito

15 no CPF sob ne 512.***.**r-00. A Pregoeira informou aos presentes que foi protocolado na recepção do

16 SESCOOp/GO, tÍês envelopes para a empÍesa Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltde, inscrita no

77 CNPJ sob o ne 27.922.507 /0007-72, sem a realização do credenciamento. Posteriormente, a PreSoeira requereu

18 a entrega dos Envelopes de "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação" das licitãntes presentes. Em

19 seguida, os referidos envelopes, entregues devidamente lacrados, foram vistados por todos os presentes.

20 passou-sê êntão à abertura do envelope de "Proposta de Preços" das licitantes. Em seguida a preSoeira informou

27 que todas as empresas participantes apresentaram a taxa administrativa de Oyo (zero por cento). Após a

22 conferência de todas as propostas pela Comissão de Licitação, passou-se as propostas para vistas dos presentes.

23 Aberta oportunidâde para esclarecimentos, o representante da UP Brasil Administração e Serviços Ltda

24 questionou se a comissão dê licitação aceitaria "Declaração de Desempate", apresentada na proposta da

25 empresa Sodexo Pass do Brasil sêrviços e Comércio S.A, no entanto, a Pregoeira informou que seguiria conforme

26 disposto no item 8.8 do Edital. O representante da Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, ãinda levantou

27 questionamento em relação à proposta da empresa Mega Vale Administrâdora de Cartões e Serviços Ltda sobre

78 especificâçôes do cartão apresentado como tar.ia maBnética, diferente do disposto em Edital, o qual deveria ser

29 do tipo magnético com chip. A Pregoeira analisou e mostrou que a proposta ãpresentada atendia as

30 êspecificações do Edital e que o questionamento levantado se tratava de portfólio da empresa, informação além

31 das solicitadas em Edital. Em seguida, em razão da apresentação de valores iguais, a Pregoeira, a fim de

32 determinar qual seria a licitante classificada em 1e lugar, conforme disposto no item 8.8 e subitem 8.8.1 do

33 instrumento convocatório, promoveu sorteio entre as licitantes classificadas. Destaca-se que os representantes

34 presentes realizaram a conferência das pedras disponibilizada pâra o sorteio. A empresa Mega Vale

35 Administradora de Cartões e Serviços Ltda, que não realizou o credênciamento, foi representada na sessão pelo

36 funcionário do SESCOOP/GO Jullyano Mendes Felipe Martins. O sorteio apresentou a seguinte classificação em

37 ordem decrescente (do maior número sorteado para o menor número sorteado): sodêxo Pass do Brasil Serviços

38 e Comércio S.A (ne 06, 1ê colocada); Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda (ne 03, 2e colocada)i

39 Le Card Administradora de Cartões Ltda (ne 02, 3! colocada); e UP Brasil Administração e Serviços Ltda (ne 01,

40 4! colocada). Neste momento, passou-se a abertura do Envelope "Documentos e Habilitação" da licitante Sodexo

47 pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, classificada em 1e lugar no sorteio. A Pregoeira solicitou auxílio da Srta

42 Nilva Maria dos Santos, ânalista contadora do SESCOOP/GO para análise do balanço e cálculo dos índices

43 previstos no Edital, sendo apurados os seguintes valores: Índice de Liquidez Corrente (lLC) - 1,13; lndice de

44 Liquidez Geral (lLG) - 2,09; e índice de Solvência Geral (lSG) - 1,79. Os documentos foram

45 dos presentes, abeÍta
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sEscooPtco
documentação apresentada pela empresa sodexo Pass do Brasil Serviços e comércio s.A estava em

conformidade com o Edital, a empresa foi considerada habilitada e declarada vencedora do certame, com menor
percentual de taxa de administração de 0% (zero por cento). Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente

ata que será assinada por todos os presentes. Estâ ata será publicada no site do SESCoOP/GO. Encerrou-se a

sessão às 16h06min.
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