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ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2020, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 
7124/2019  – REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA. 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, a partir das 14:00 
(quatorze) horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Fundão, fizeram-se presentes a Pregoeira Oficial e a respectiva Equipe de Apoio, abaixo 
assinados, para conduzirem a SESSÃO PÚBLICA referente ao Pregão Presencial nº. 
004/2020, que tem como objeto contratação de empresa para a prestação de serviço de 
fornecimento mensal de cartão magnético alimentação e/ou refeição para os 
servidores do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FUNDÃO, instituído pela Lei n.º 
800/2011. No horário definido no Edital, a Senhora Pregoeira Oficial, JEANNY SCAQUETTI 
DE CARLI, juntamente com a Equipe de Apoio, composta pelos servidores, Sr. Aloir Favaro 
Rudio (férias), Sr. Yuri Cruz Mota e Sra. Zulmira Gozer Zerbini, deram como reaberta a 
Sessão Pública de realização do Pregão, procedendo-se inicialmente o período de 
identificação das empresas licitantes e seus respectivos representantes legais presentes. 
Importa esclarecer que participaram da sessão pública inaugural ocorrida em 11 de março 
de 2020 tinha como licitantes interessados as seguintes empresas: BIGCARD 
ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA representada pelo Senhor 
JAIME RODRIGUES DE SOUZA FILHO; FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 
LTDA ME representada pelo Senhor EDVANDERSON ALVES COSTA; UP BRASIL 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA representada pela Senhora PATRICIA BEATRIZ 
LANARI DRUMOND AMORIM; GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS EIRELI ME 
representada pelo Senhor AVANY GETÚLIO MORAES ROCHA, as quais foram 
devidamente credenciadas. E, a empresa GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E 
INFORMAÇÕES LTDA, a qual não teve sua representante credenciada, uma vez que 
deixou de apresentar documento apto ao referido ato.  Neste ínterim, salienta-se que nesta 
sessão pública se fez presente apenas a representante da empresa UP BRASIL 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, a Senhora PATRICIA BEATRIZ LANARI 
DRUMOND. Depois de esboçado e esclarecido todo o procedimento que será adotado, fora 
aberto o envelope de habilitação da empresa licitante GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS 
E INFORMAÇÕES LTDA, a qual se classificou em segundo lugar, ante ao critério de 
proposta mais vantajosa a Administração Pública. A equipe de licitação analisou 
minuciosamente a documentação apresentada pela empresa e averiguou que estava 
ausente o documento atinente ao subitem 10.7.2, alínea “b”, além disso, o balanço 
patrimonial e as demonstrações contábeis não foram apresentadas segundo preceitua a lei, 
de modo que restaram ausentes demonstrativos, estando inclusive o relatório de índices 
apresentado com autenticação digital sem o acompanhamento da declaração de serviço de 
autenticação digital; e, por fim, as declarações apresentadas foram assinadas por sujeito 
sem capacidade jurídica para o fazer, haja vista ter sido assinada pela advogada que se 
apresentou na sessão pública ocorrida no dia 11 de março de 2020, cuja procuração não lhe 
concedia poderes para tanto. Assim, a empresa licitante GIMAVE MEIOS DE 
PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA restou inabilitada. Passou-se a abertura do 
envelope da terceira colocada, a empresa licitante UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA. A mesma apresentou a plenitude dos documentos exigidos no 
instrumento convocatório, restando HABILITADA. Importa esclarecer, contudo, que os 
documentos apresentados detinham plena validade no momento da sessão pública 
inaugural, de sorte que as certidões atinentes aos Débitos Estaduais, o Certificado de FGTS 
e a Certidão de Negativa de Falência e Concordata foram consultadas na oportunidade, 
para constatar se a empresa permanece apta, sendo, portanto, atestada validade as 
informações trazidas em 11 de março de 2020, conforme documentos anexos. Deste modo, 
esta Pregoeira tentou negociar o montante de desconto da proposta inicial, a fim de garantir 
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proposta mais vantajosa a Administração Pública. A representante legal da empresa UP 
BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ofertou o lance final de -4,21% (Quatro 
vírgula vinte e um negativo). A Pregoeira e a Equipe de Apoio analisaram toda 
documentação apresentada e concluíram que a empresa licitante sagra-se plenamente 
habilitada. Concluídos os procedimentos relativos ao Pregão em epígrafe, com base na 
atribuição descrita na Lei do Pregão, e considerando que: a) - As propostas das empresas 
vencedoras satisfazem às exigências do edital; b) - As empresas vencedoras encontram-se 
devidamente habilitadas quanto às documentações exigidas; c) - Os preços ofertados estão 
dentro dos limites estabelecidos pela Prefeitura; d) - Não houve manifestação expressa por 
parte do representante da licitante de intenção de interpor recurso. A Senhora Pregoeira 
adjudica o presente objeto em favor da empresa doravante considerada vencedora, por 
apresentar a taxa mais vantajosa a Administração pública Municipal. Nada mais havendo, foi 
lavrada esta Ata. 
 
 

Jeanny Scaquetti de Carli 
Pregoeira Oficial do Município de Fundão 
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