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PREGÃO PRESENCIAL NR 016/2022
TIPO: MENOR PREÇO

A Comissão Permanente de Licitação, constituida através da Portaria ng O05/2022, de 06/06/2022, em atendimento

ao artigo 48, inciso IV do Regulamento de Licitações e Contratos do SEScoOP, representando neste ato o Serviço
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo de Minas Gerais, promoveu nesta data, às 14h, a abertura dos

envelopes de "Proposta Comercial" e "Habilitaço" referente ao processo licitatório Pregão Presencial ne 016/2022,
cujo objeto é a: Contrataçãodeempresa especializada na administração,gerenciamento,emssão, distribuição e
fornecimento de cartöes magnéticos com chip sendo: cartäo ALIMENTAÇÃO e cartão REFEIÇão, para atender aos
colaboradores do Sescoop/MG. Asessäo do referido Pregão ocorreu na sala de reuniðes do Sescoop/MG, lacalizada
na Rua Ceará, ne 771, sala de reuniðes do 59 andar, Bairro Funcionários em Belo Horizonte/MG, tendo como
Pregoeiro o Sr. Robert Matins e como equipe de apoio os Srs. Lucas Cotta Lage e Adalgisa Cardoso. A sessão foi

iniciada como credenciamento do representante da empresa licitante, nos termos do item 3 do edital, bem comoo
recebimento da Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Halbilitação, nos termos do item 6.4.1e anexo

Vdo edital. ParticpoudoPregão aempresaeorespectivo representante credenciado,abaixodescrito:
Empresas

sODEXO PASS
COMERCIO S.A

DO

BRASIL

Representantes

SERVCOSYGORYVENS TEIXEIRA

CPF

Identidade

MG7.280.595

039.377.106-71

Apesar da apresentação de apenas 01 proposta comercial, o Sr. Pregoeiro decidiu dar prosseguimento a licitação,
tendo em vista que de acordo com a Resolução n? 1990/2022,5 2, a validade da licitação não ficará comprometida

n a modalidade pregão, se inviabilizada a fase de lances, em razão da apresentação e/ou clasificação de apenas
uma proposta escrita. Aberto o envelope de proposta comercial, o Pregoeiro conferiu os preços ofertados e efetuou

aleituraeanotaçãodosvalores,nostermos do item 7.3 doeditalconforme abaixo:
Sodexo

Valor Total Mensal
Valor Global Anual

Pass do BrasilServiçose Comércio S.A
R$105.600,00
R$ 1.267.200,00

Avaliado o preço ofertado em relação à estimativa da entidade, o Sr. Pregoeiro declarou que a proposta está
compatível e de acordo com os critérios
aceitabilidade previstos no Edital. Procedeu-se então a abertura do
envelope de habilitação da empresa Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., seus documentos foram
rubricados pela comissão de licitação e pelo licitante presente. Após análise da documentação apresentada, o Sr.
Pregoeiro informou que a empresa Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 está
habilitada e, portanto, vencedora da licitação. O senhor Pregoeiro informou também que o processo será
encaminhado para homologação para posterior encaminhamento do contrato para assinatura nos termos do Edital.
As 14h35 foram encerrados os trabalhos. Nada mais havendo a tratar/relatar, encerro a presente Ata, redigida e
assinada por mim, Adalgisa Cardoso Silva, pelo Pregoeiro e pelos demais membros da Comissão de licitação. A

presente ata será publicada no portal do Sescoop/MG no seguinte endereço: https://sistemaocemg.coop.br/editais/

Belo Horizonte, 07 de novembro de 2022.

Robert Martins Santos
PREGOEIRO04
Equipe de apoio:

Lycas Cotta Lage

bgu ta6oio Siva

Ygor Yvens Tixeira
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
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