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ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020. 
 
 

Aos 24 (vinte e quatro) dia do mês de julho do 

ano de dois mil e vinte, às 9 00 horas, na Sala de reuniões do Instituto de 

Previdência do Município de Birigui - BiriguiPrev, pelo pregoeiro Radimes 

Marchetti dos Santos e equipe de apoio nomeada pela Portaria nº 40/2020, de 

quatorze de abril de dois mil e vinte, realizou-se a sessão de abertura do 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2020, que objetiva à contratação de serviços 

de emissão de cartões eletrônicos para os benefícios de alimentação, prêmio 

assiduidade, seguida de recargas mensais nos cartões, para o quadro de 

servidores do BIRIGUIPREV. Até a data de credenciamento para o pregão, 

credenciaram as empresas: UP BRASIL – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA CNPJ: 02.959.392/0001-46; VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA CNPJ: 

06.344.497/0001-41; BIQ BENEFÍCIOS CNPJ: 07.878.237/0001-19, MH 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA CNPJ: 34.180.727/0001-10 e 

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A CNPJ: 69.034.668/0001-56. 

O final da análise das propostas encerrou-se ás 9h15, pois ouve 

desconictividade no site da Caixa atrasando o encerramento da fase de 

propostas, porém respeitou-se o prazo de credenciamento das empresas ora 

estipulado no edital que se encerrava ás 8h00. 

Após o termino do horário para apresentação das propostas e análise das 

mesmas, foram inabilitadas as empresas: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 

CNPJ: 06.344.497/0001-41; e MH ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 

CNPJ: 34.180.727/0001-10 de acordo com o edital no item 4.2.3 inciso I. 

Foram habilitadas as propostas das empresas: UP BRASIL – 

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 02.959.392/0001-46, BIQ 

BENEFÍCIOS CNPJ: 07.878.237/0001-19 e SODEXO PASS DO BRASIL 

SERV. E COM. S/A CNPJ: 69.034.668/0001-56. 

Verificada a aceitabilidade das propostas todas empresas apresentaram o 

mesmo valor estipulado no edital ou seja R$ 92.400,00 (noventa e dois mil e 

quatrocentos reais. 

Foi Iniciada a fase de lances onde a classificação foi a seguinte 1º UP BRASIL 

– ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 02.959.392/0001-46 com o 
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valor global de R$ 86.499,00 (oitenta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove 

reais) com o porcentual de desconto de -6,39% do valor da proposta. 

2º BIQ BENEFÍCIOS CNPJ: 07.878.237/0001-19 e em 3º SODEXO PASS DO 

BRASIL SERV. E COM. S/A CNPJ: 69.034.668/0001-56 

O pregoeiro verificando que a empresa com a proposta melhor classificada 

está dentro dos preços praticados no mercado, solicitou que fosse 

encaminhado os documentos da habilitação jurídica. 

Foi verificada que a empresa encaminhou toda a documentação solicitada no 

prazo previsto no edital, verificado sua regularidade, sendo assim declarada 

VENCEDORA a empresa 1º UP BRASIL – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA CNPJ: 02.959.392/0001-46 com o valor global de R$ 86.499,00 (oitenta 

e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais) com o porcentual de desconto 

de -6,39% do valor da proposta.  

Decorrido o prazo não houve recurso. Nada mais havendo a tratar, o pregoeiro 

deu como encerrada a sessão. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente ata 

que vai assinada por mim, Radimes Marchetti dos Santos, pregoeiro, devendo 

o processo ser encaminhado à autoridade competente decorrido os prazos 

legais. 

 

 

Radimes Marchetti dos Santos 

Pregoeiro 

 

 

Angela Maria Careta Guimarães 
Membro 

 Adriano Tavares de Souza 
Membro 

 


