ATA DE SESSÃO PÚBLICA
Pregão n° 008/2014
Processo Administrativo nº 0093/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada na administração, emissão de
cartões eletrônicos ou magnéticos com ou sem chip de segurança e recargas
mensais para o benefício “vale-alimentação” para os funcionários da
Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN.
PREÂMBULO
Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às 09h30, na sala
de reuniões da Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN, presentes a
pregoeira, senhorita: MARIA DE FÁTIMA MARCHI BROTTO e a equipe de apoio,
senhoras: LARA ELEN DIOGO MEITLING, CÍNTIA BRUNINI FOSSA e SANDRA
SANTIAGO MAIOLI, e de acordo com a portaria e designação constantes nos autos
do processo administrativo e assessorado juridicamente pelo senhor: BRUNO
SOARES SAKAE, reuniram-se para a sessão pública da licitação em epígrafe.
Aberta a sessão, a pregoeira e equipe de apoio iniciaram o credenciamento das
licitantes procedendo com o exame dos documentos oferecidos pelos interessados
presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de
propostas e prática dos demais atos de atribuição das licitantes.
CREDENCIAMENTO

EMPRESAS

REPRESENTANTES

ME /

Sodexo Pass do Brasil Serviços e Com. S.A

s/ representante

EPP
Não

Verocheque Refeições Ltda

Maria Emilia da Silva Lopes Pinto

Não

Trivale Administração Ltda

Antonio Pedro de Oliveira Neto

Não
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A pregoeira conferiu a declaração das licitantes de que atendem plenamente os
requisitos de habilitação estabelecidos no edital e comunicou o encerramento do
credenciamento.
A pregoeira e equipe de apoio procederam à conferência e rubrica dos dois
envelopes entregues contendo as propostas e os documentos de habilitação,
respectivamente.
Em seguida, solicitou às licitantes que realizassem a conferência e rubrica dos
documentos de credenciamento e dos dois envelopes.
REGISTRO DO PREGÃO
Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas:
Menor Taxa

EMPRESAS
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A
Verocheque Refeições Ltda
Trivale Administração Ltda

Administrativa %
-0,67
-1,23%
0,00%

E, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, a pregoeira examinou a
compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento e de execução, com
aqueles definidos no edital.
A pregoeira convidou as licitantes a procederam a conferência e rubrica da
documentação de credenciamento e das propostas.
Ato contínuo a pregoeira informou as licitantes sobre o início da fase de lances.
Estabelecida a classificação, a pregoeira convidou individualmente os autores das
propostas classificadas a apresentarem lances conforme o estipulado em edital.

Taxa
administrativa
1º Lance

2º Lugar
Trivale
0,00%
declinou

1º Lugar
Verocheque
-1,23%
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Ato contínuo a Pregoeira procedeu à negociação a empresa Verocheque Refeições
Ltda que informou que não poderia reduzir o valor ofertado.
A Pregoeira considerou o preço aceitável e a empresa foi classificada para a fase de
habilitação.
HABILITAÇÃO
Foi aberto o 2° envelope da licitante e, analisados os documentos de habilitação
pela pregoeira e equipe de apoio.
A empresa foi considerada HABILITADA.
Ato continuo, a pregoeira solicitou que todos os licitantes procedessem a análise e
rubrica dos documentos.
RECURSOS
A Pregoeira abriu a palavra para a intenção de interposição de recurso onde
nenhum dos licitantes presentes manifestou interesse.

ADJUDICAÇÃO

O objeto foi adjudicado à empresa Verocheque Refeições Ltda e os autos serão
submetidos à apreciação e homologação do Sr. Diretor Presidente da CIJUN.
A decisão de Adjudicação e Homologação será publicada na Imprensa Oficial do
Município de Jundiaí.
ENCERRAMENTO
Todos os demais atos serão publicados no site e na Imprensa Oficial do Município.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela
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pregoeira, pelos membros da equipe de apoio, e representantes das licitantes abaixo
relacionados.
ASSINAM
EMPRESAS E REPRESENTANTES

_______________________________________
Verocheque Refeições Ltda
Maria Emilia da Silva Lopes Pinto

_______________________________________
Trivale Administração Ltda
Antonio Pedro de Oliveira Neto

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

_______________________________________
Maria de Fátima Marchi Brotto
Pregoeira

____________________________
Lara Elen Diogo Meitling
Equipe de Apoio
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_______________________________________
Cíntia Brunini Fossa
Equipe de Apoio

_______________________________________
Sandra Santiago Maioli
Equipe de Apoio

ASSESSORIA JURÍDICA

_______________________________________
Bruno Soares Sakae
Assessoria Jurídica
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