
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS S - INST

PREV ASSIST SERV MUNI VITORIA - (ES)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS S /

Nº Processo: 488/2022)

 

     às 10:00:03 horas do dia 08/08/2022 no endereço RUA CHAFIC MURAD-712, bairro

BENTO FERREIRA, da cidade de VITORIA - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

488/2022 - 2022/04/2022 que tem por objeto Prestação de serviços de administração e

emissão de cartões magnéticos, com a disponibilização de créditos mensais, via web,

referentes ao benefício vale alimentação, para atender aos servidores públicos da

administração indireta do município de Vitória-ES, conforme segue:

Confecção e fornecimento de cartões magnéticos, com senha individual e recargas mensais,

no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), a título de vale alimentação para os

servidores que cumprem carga horária de 40 horas semanais, sendo que essa quantidade

poderá sofrer alterações no decorrer da execução contratual;.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Prestação de serviços de administração e emissão de cartões magnéticos, com a

disponibilização de créditos mensais, via web, referentes ao benefício vale alimentação,

para atender aos servidores públicos da administração indireta do município de Vitória-ES,

conforme segue:

Confecção e fornecimento de cartões magnéticos, com senha individual e recargas mensais,

no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), a título de vale alimentação para os

servidores que cumprem carga horária de 40 horas semanais, sendo que essa quantidade

poderá sofrer alterações no decorrer da execução contratual;

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Prestação de serviços de administração e emissão de cartões magnéticos, com a

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/08/2022 09:24:30:218 GREEN CARD SA REFEICOES COM E SERVICOS  R$ 101,00

05/08/2022 08:56:32:889 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.  R$ 101,00

05/08/2022 13:04:04:672 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA  R$ 100,00
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disponibilização de créditos mensais, via web, referentes ao benefício vale alimentação,

para atender aos servidores públicos da administração indireta do município de Vitória-ES,

conforme segue:

Confecção e fornecimento de cartões magnéticos, com senha individual e recargas mensais,

no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), a título de vale alimentação para os

servidores que cumprem carga horária de 40 horas semanais, sendo que essa quantidade

poderá sofrer alterações no decorrer da execução contratual;

 

    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 08/08/2022, às 10:29:54 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de

administração e emissão de cartões magnéticos, com a disponibilização de créditos

mensais, via web, referentes ao benefício vale alimentação, para atender aos servidores

públicos da administração indireta do município de Vitória-ES, conforme segue:

Confecção e fornecimento de cartões magnéticos, com senha individual e recargas mensais,

no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), a título de vale alimentação para os

servidores que cumprem carga horária de 40 horas semanais, sendo que essa quantidade

poderá sofrer alterações no decorrer da execução contratual; -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 08/08/2022, às 13:47:01 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/08/2022, às 13:47:01 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de

administração e emissão de cartões magnéticos, com a disponibilização de créditos

mensais, via web, referentes ao benefício vale alimentação, para atender aos servidores

públicos da administração indireta do município de Vitória-ES, conforme segue:

Confecção e fornecimento de cartões magnéticos, com senha individual e recargas mensais,

no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), a título de vale alimentação para os

servidores que cumprem carga horária de 40 horas semanais, sendo que essa quantidade

poderá sofrer alterações no decorrer da execução contratual; -  a situação do lote foi

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

Data-Hora Fornecedor Lance

08/08/2022 10:12:25:662 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA  R$ 96,00

08/08/2022 10:10:02:625 GREEN CARD SA REFEICOES COM E SERVICOS  R$ 98,49

05/08/2022 08:56:32:889 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.  R$ 101,00

09/08/2022 Página 2 de 4



entregue no prazo e coforme exigências do edital. No dia 09/08/2022, às 08:28:05 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/08/2022, às 08:28:05 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de

administração e emissão de cartões magnéticos, com a disponibilização de créditos

mensais, via web, referentes ao benefício vale alimentação, para atender aos servidores

públicos da administração indireta do município de Vitória-ES, conforme segue:

Confecção e fornecimento de cartões magnéticos, com senha individual e recargas mensais,

no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), a título de vale alimentação para os

servidores que cumprem carga horária de 40 horas semanais, sendo que essa quantidade

poderá sofrer alterações no decorrer da execução contratual; -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não houve intenção de

recurso.

 

    No dia 09/08/2022, às 08:28:05 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de

administração e emissão de cartões magnéticos, com a disponibilização de créditos

mensais, via web, referentes ao benefício vale alimentação, para atender aos servidores

públicos da administração indireta do município de Vitória-ES, conforme segue:

Confecção e fornecimento de cartões magnéticos, com senha individual e recargas mensais,

no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), a título de vale alimentação para os

servidores que cumprem carga horária de 40 horas semanais, sendo que essa quantidade

poderá sofrer alterações no decorrer da execução contratual; -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LE CARD ADMINISTRADORA DE

CARTOES LTDA com o valor R$ 96,00.

 

    às08:15:02 do dia 26/07/2022 as seguintes datas foram alteradas por HERICKSON

RUBIM RANGEL: abertura de propostas (de 03/08/2022-09:45:00 para 08/08/2022-

09:45:00); inicio da disputa (de 03/08/2022-10:00:00 para 08/08/2022-10:00:00)

 

    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.

 

LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA

Pregoeiro da disputa

 

HERICKSON RUBIM RANGEL

Autoridade Competente

 

JANNE MARY MARQUEZ MAQUARTE MANDELLI
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Membro Equipe Apoio

 

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

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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