
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR - SERVIÇO

NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL ADM REG MS - (MS)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR / Nº

Processo: 115/2021)

 

     às 10:20:32 horas do dia 02/12/2021 no endereço RUA MARCINO DOS SANTOS 401,

bairro CACHOEIRA II, da cidade de CAMPO GRANDE - MS, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). GISELE ANDREA DA COSTA SEIXAS, e a respectiva Equipe de Apoio,

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

Nº Processo: 115/2021 - 2021/060/2021 que tem por objeto contratação de pessoa jurídica

para prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de cartão

eletrônico, com tecnologia de chip, ou de similar tecnologia (Vale-Alimentação ou Vale-

Refeição) para os funcionários e estagiários do SENAR-AR/MS e do Centro de Excelência

em Bovinocultura de Corte SENAR MS.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de administração,

gerenciamento e fornecimento de cartão eletrônico, com tecnologia de chip, ou de similar

tecnologia (Vale-Alimentação ou Vale-Refeição) para os funcionários e estagiários do

SENAR-AR/MS e do Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte SENAR MS.

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de administração,

gerenciamento e fornecimento de cartão eletrônico, com tecnologia de chip, ou de similar

tecnologia (Vale-Alimentação ou Vale-Refeição) para os funcionários e estagiários do

SENAR-AR/MS e do Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte SENAR MS.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/11/2021 16:41:51:282 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  R$ 792.000,00

01/12/2021 19:57:56:361 S H INFORMATICA LTDA  R$ 792.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

02/12/2021 10:26:11:993 S H INFORMATICA LTDA  R$ 788.040,00

30/11/2021 16:41:51:282 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  R$ 792.000,00
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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 02/12/2021, às 10:32:48 horas, no lote (1) - contratação de pessoa jurídica para

prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de cartão eletrônico,

com tecnologia de chip, ou de similar tecnologia (Vale-Alimentação ou Vale-Refeição) para

os funcionários e estagiários do SENAR-AR/MS e do Centro de Excelência em

Bovinocultura de Corte SENAR MS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 02/12/2021, às 11:19:49 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/12/2021, às 11:19:49 horas, no lote (1) - contratação de pessoa jurídica para

prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de cartão eletrônico,

com tecnologia de chip, ou de similar tecnologia (Vale-Alimentação ou Vale-Refeição) para

os funcionários e estagiários do SENAR-AR/MS e do Centro de Excelência em

Bovinocultura de Corte SENAR MS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GISELE ANDREA DA COSTA SEIXAS -

desclassificou o fornecedor: S H INFORMATICA LTDA. No dia 02/12/2021, às 12:04:45

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de administração,

gerenciamento e fornecimento de cartão eletrônico, com tecnologia de chip, ou de similar

tecnologia (Vale-Alimentação ou Vale-Refeição) para os funcionários e estagiários do

SENAR-AR/MS e do Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte SENAR MS. -

nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 02/12/2021, às 11:19:49 horas, o Pregoeiro da licitação - GISELE ANDREA DA

COSTA SEIXAS - desclassificou o fornecedor - S H INFORMATICA LTDA, no lote (1) -

contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de administração, gerenciamento

e fornecimento de cartão eletrônico, com tecnologia de chip, ou de similar tecnologia (Vale-

Alimentação ou Vale-Refeição) para os funcionários e estagiários do SENAR-AR/MS e do

Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte SENAR MS. O motivo da desclassificação

foi: A LICITANTE FOI DESCLASSIFICADA UMA VEZ QUE DEIXOU DE APARESENTA R A

DECLARAÇÃO ANEXO V DO EDITAL - TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE

CONDUTA  E AS POLITICAS DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE DO SENAR . A MESMA

DEVERIA SER APRESENTADA JUNTO AOS DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONFORME ITEM 9.1.1. DO EDITAL,.
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    No dia 02/12/2021, às 12:04:44 horas, o Pregoeiro da licitação - GISELE ANDREA DA

COSTA SEIXAS - desclassificou o fornecedor - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE

BENEFICIOS LTDA, no lote (1) - contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços

de administração, gerenciamento e fornecimento de cartão eletrônico, com tecnologia de

chip, ou de similar tecnologia (Vale-Alimentação ou Vale-Refeição) para os funcionários e

estagiários do SENAR-AR/MS e do Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte

SENAR MS. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADA POIS

DEIXOU DE APRESENTAR O ANEXO VI  DELCARAÇÃO DE POTENCIAIS CONFLITOS.

CONFORME SOLICITADO NO ITEM 9.1.1 DO EDITAL.

 

        No dia 03/12/2021, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    AS LICITANTES DEIXARAM DE APRESENTAR DOCUMENTOS DO ANEXO DO

EDITAL,  TENDO EM VISTA  A  AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO

DECLARO A LICITAÇÃO FRACASSADA.

 

    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.

 

GISELE ANDREA DA COSTA SEIXAS

Pregoeiro da disputa

 

MARCELO BERTONI

Autoridade Competente

 

TIFANNY YURI SATO

Membro Equipe Apoio

 

RENISE MARQUES DE SOUSA

Membro Equipe Apoio

 

NILO ALVES FERRAZ JUNIOR

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
06.048.539/0001-05 S H INFORMATICA LTDA

03.817.702/0001-50 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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