SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 85.205/2013
PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2013
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DE AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO.
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto do ano de 2013 (dois mil e treze), às 09:00h (nove
horas), na Sede do CREA-SC, em Florianópolis/SC, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe de
Apoio composta por FLÁVIO VOLPATO JUNIOR, ISABELA KATSCHAROWSKI
AGUIAR e RHUAN BITTENCOURT, designados conforme Portaria nº 011/2013, para os
procedimentos inerentes à Sessão do Pregão em epígrafe, conforme o Edital respectivo e seus
Anexos. O Pregoeiro deu início à Sessão.
1. Primeiramente nomearam-se as licitantes participantes, de acordo com os envelopes
entregues até o horário limite, e seus respectivos representantes, quais sejam:
Empresa
Representante
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO ROSANA AZEVEDO NECKEL
E SERVIÇOS
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E SAYLA EL-KOUBA DA SILVA
COMÉRCIO S/A
TICKET SERVIÇOS S/A
EDUARDO ANTUNES DA COSTA
2. Após, passou-se ao credenciamento dos representantes presentes, conforme credencial e
lista de credenciamento em anexo.
3. Em seguida, foram abertos os envelopes, devidamente rubricados pelos representantes
credenciados, Pregoeiro e Equipe, contendo as Propostas de Preços, sendo estas analisadas e
rubricadas pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes credenciados. Após, tiveram os
seus valores anunciados em voz alta a todos os presentes, resultando nas seguintes propostas:
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS, com o preço global estimado
de R$ 2.268.960,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e sessenta reais)
– T.A.: 0,00 % (zero por cento);
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, com o preço global estimado
de R$ 2.268.960,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e sessenta reais)
– T.A.: 0,00 % (zero por cento);
TICKET SERVIÇOS S/A, com o preço global estimado de R$ 2.268.960,00 (dois milhões,
duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e sessenta reais) – T.A.: 0,00 % (zero por cento).
4. Tendo em vista que todas as empresas apresentaram propostas com o mesmo valor de taxa
de administração (0,00% - zero por cento) e que todas as propostas foram apresentadas
simultaneamente, não há como se realizar a etapa de lances verbais, uma vez que o edital, em
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consonância com o entendimento do Tribunal de Contas da União – TCU, expressamente
veda a oferta de taxa de administração negativa.
4.1. Fez-se necessária, portanto, a realização de sorteio, com fundamento no artigo 45, §§ 2º e
3º, da Lei n.º 8.666/93, para se estabelecer a ordem de classificação entre as três licitantes
participantes. Para tal sorteio, dividiram-se os nomes das licitantes em duas folhas iguais, uma
para ser recortada e outra para ser juntada aos autos. Nas folhas, os nomes foram dispostos
com mesma fonte e tamanho, inseridos em tabela com retângulos de igual medida. As
referidas folhas circularam entre todos os presentes para verificação e rubrica. Nada foi
alegado.
5. Passou-se, então, ao corte de uma das vias da folha, recortando-se nas linhas delimitadoras
dos retângulos contendo os nomes. Após o corte, verificou-se que todos os retângulos ficaram
com a mesma medida. O invólucro que conterá os papéis circulou entre os presentes para
verificação e rubrica. Nada foi alegado.
6. Dobrou-se cada retângulo duas vezes, ficando a dobra na vertical. As dobraduras
mantiveram os mesmos tamanhos. Os papéis dobrados, então, foram inseridos no invólucro
vazio e opaco que impede a visualização do seu interior. Nada foi alegado.
7. Procedeu-se ao sorteio, retirando-se um papel de cada vez, sendo todos os papéis sorteados.
Restou definida a seguinte ordem de classificação:
1ª
2ª
3ª

GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
TICKET SERVIÇOS S/A

8. Procedeu-se à abertura do envelope, devidamente rubricado pelos representantes
credenciados, Pregoeiro e Equipe, contendo a documentação de habilitação da empresa
classificada em primeiro lugar. Em seguida, os documentos circularam entre os presentes para
verificação e rubrica dos mesmos. Foi verificada a autenticidade das certidões de CNPJ,
Municipal, Estadual, Federal, FGTS e INSS nos respectivos sites. Observou-se que a Certidão
Negativa Estadual encontra-se vencida desde a data de 08/08/2013. Considerando que por
meio de diligência é vedada a inclusão de novo documento e/ou nova informação que
originariamente deveria acompanhar a documentação, o Pregoeiro decretou a inabilitação da
licitante GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS. Nada foi alegado.
9. Procedeu-se, então, à abertura do envelope, devidamente rubricado pelos representantes
credenciados, Pregoeiro e Equipe, contendo a documentação de habilitação da empresa
classificada em segundo lugar. Em seguida, os documentos circularam entre os presentes para
verificação e rubrica dos mesmos. Foi verificada a autenticidade das certidões de CNPJ,
Municipal, Estadual, Federal, FGTS e INSS nos respectivos sites. Verificou-se que a licitante
cumpriu com todas as exigências editalícias. Nada foi alegado.
10. Em seguida, o Pregoeiro proclamou a seguinte licitante como habilitada, por atender a
todas as exigências editalícias, e classificada em primeiro lugar no presente certame:
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SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, com o preço global
estimado de R$ 2.268.960,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e
sessenta reais) – T.A.: 0,00 % (zero por cento).
11. Foi indagado aos representantes das licitantes presentes se havia mais alguma observação
a ser feita, em especial se havia o interesse na interposição de recurso. A representante
credenciada da licitante GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS
manifestou interesse na interposição de recurso, tendo como fundamento a sua inabilitação.
Os demais representantes não manifestaram interesse.
12. Nada mais a registrar em Ata, o Pregoeiro encerrou a Sessão às 12h15, sendo que esta Ata,
após lida e achada conforme, foi assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes
credenciados das licitantes presentes.

ALEXANDRE TIETZ LAIBIDA
Pregoeiro

ISABELA KATSCHAROWSKI AGUIAR
Equipe de Apoio

RHUAN BITTENCOURT
Equipe de Apoio

Licitantes:

ROSANA AZEVEDO NECKEL
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS

SAYLA EL-KOUBA DA SILVA
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A

EDUARDO ANTUNES DA COSTA
TICKET SERVIÇOS S/A
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