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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00007/2022

 
Às 11:00 horas do dia 20 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados
pelo instrumento legal Portaria COREN-AM N°620 de 09/09/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002
e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 189/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº
00007/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de
gerenciamento, implementação, administração, emissão, distribuição e fornecimento de benefícios de vale refeição e alimentação, em âmbito
nacional, via cartão eletrônico, magnético, por arranjo de pagamento aberto, com senha numérica individual e chip de segurança ou de similar
tecnologia, com recarga mensais, destinados aos empregados públicos e estagiários do Coren-AM.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos
licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Administração de Tíquete ( Ticket ) / Vale Alimentação (Car-tão Eletrônico) - Sistema Convênio
Descrição Complementar: Administração de Tíquete ( Ticket ) / Vale Alimentação (Car-tão Eletrônico) - Sistema Convênio
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 341.273,1200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: EMISSORA E GERENCIADORA DE CARTOES BRASIL LTDA., pelo melhor lance de R$ 340.887,1200 .

Histórico
Item: 1 - Administração de Tíquete ( Ticket ) / Vale Alimentação (Car-tão Eletrônico) - Sistema Convênio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
33.157.312/0001-62 IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS

LTDA.
Não Não 1 R$ 340.887,1200 R$ 340.887,1200 20/06/2022

09:30:28
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de
gerenciamento, implementação, administração, emissão, distribuição e fornecimento de benefícios de vale refeição e alimentação, em
âmbito nacional, via cartão eletrônico, magnético, por arranjo de pagamento aberto, com senha numérica individual e chip de segurança
ou de similar tecnologia, com recarga mensais, destinados aos empregados públicos e estagiários do Conselho Regional de Enfermagem
do Amazonas – Coren/AM pelo período de 12 (doze) meses 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.062.232/0001-56 ALYMENTE BENEFICIOS E
SIMILARES LTDA

Não Não 1 R$ 340.887,1200 R$ 340.887,1200 20/06/2022
09:39:20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de
gerenciamento, implementação, administração, emissão, distribuição e fornecimento de benefícios de vale refeição e alimentação, em
âmbito nacional, via cartão eletrônico, magnético, por arranjo de pagamento aberto, com senha numérica individual e chip de segurança
ou de similar tecnologia, com recarga mensais, destinados aos empregados públicos e estagiários do Conselho Regional de Enfermagem
do Amazonas – Coren/AM pelo período de 12 (doze) meses 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.081.547/0001-00 EMISSORA E GERENCIADORA DE
CARTOES BRASIL LTDA.

Sim Sim 1 R$ 340.887,1200 R$ 340.887,1200 20/06/2022
10:16:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação dos serviços continuados de gerenciamento, implementação, administração,
emissão, distribuição e fornecimento de benefícios de vale refeição e alimentação, em âmbito nacional, via cartão eletrônico, magnético,
por arranjo de pagamento aberto, com senha numérica individual e chip de segurança ou de similar tecnologia, com recarga mensais,
destinados aos empregados públicos e estagiários do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – Coren/AM pelo período de 12
(doze) meses. 
Porte da empresa: ME/EPP

19.616.565/0001-26 Q CARD CARTAO EIRELI Sim Sim 1 R$ 341.273,1200 R$ 341.273,1200 17/06/2022
09:55:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de
gerenciamento, implementação, administração, emissão, distribuição e fornecimento de benefícios de vale refeição e alimentação, em
âmbito nacional, via cartão eletrônico, magnético, por arranjo de pagamento aberto, com senha numérica individual e chip de segurança
ou de similar tecnologia, com recarga mensais, destinados aos empregados públicos e estagiários do Conselho Regional de Enfermagem
do Amazonas – Coren/AM pelo período de 12 (doze) meses 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 341.273,1200 19.616.565/0001-26 20/06/2022 11:00:00:543
R$ 340.887,1200 33.157.312/0001-62 20/06/2022 11:00:00:543
R$ 340.887,1200 13.081.547/0001-00 20/06/2022 11:00:00:543
R$ 340.887,1200 29.062.232/0001-56 20/06/2022 11:00:00:543

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 20/06/2022
11:20:00 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

20/06/2022
11:38:04 Item com etapa aberta encerrada.



Início 1a etapa
fechada

20/06/2022
11:38:04

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 340.887,1200 e R$
341.273,1200.

Encerramento
etapa fechada

20/06/2022
11:43:05 Item com etapa fechada encerrada.

Sorteio eletrônico 20/06/2022
11:43:05

Item teve empate real para o valor 340.887,1200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com
propostas empatadas.

Encerramento 20/06/2022
11:43:05 Item encerrado para lances.

Aceite de
proposta

20/06/2022
12:40:24

Aceite individual da proposta. Fornecedor: EMISSORA E GERENCIADORA DE CARTOES BRASIL LTDA., CNPJ/CPF:
13.081.547/0001-00, pelo melhor lance de R$ 340.887,1200.

Habilitação de
fornecedor

20/06/2022
12:41:45

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: EMISSORA E GERENCIADORA DE CARTOES BRASIL LTDA.,
CNPJ/CPF: 13.081.547/0001-00, pelo melhor lance de R$ 340.887,1200.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 20/06/2022
11:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de
propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens

poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e
18:00. Mantenham-se conectados.

Sistema 20/06/2022
11:20:00

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se
conectados.

Sistema 20/06/2022
11:20:00

Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 20/06/2022
11:20:00

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 20/06/2022
11:38:04

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 340.887,1200 e
R$ 341.273,1200 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:43:04 do dia 20/06/2022.

Sistema 20/06/2022
11:43:05

O fornecedor da proposta no valor de R$ 340.887,1200 não enviou lance único e fechado para o item
1.

Sistema 20/06/2022
11:43:05

O fornecedor da proposta no valor de R$ 340.887,1200 não enviou lance único e fechado para o item
1.

Sistema 20/06/2022
11:43:05

O fornecedor da proposta no valor de R$ 341.273,1200 não enviou lance único e fechado para o item
1.

Sistema 20/06/2022
11:43:05

O item 1 teve empate real para o valor 340.887,1200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 20/06/2022
11:43:05

O item 1 está encerrado.

Sistema 20/06/2022
11:43:10

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 20/06/2022
12:39:53

Para EMISSORA E GERENCIADORA DE CARTOES BRASIL LTDA. - Bom dia senhor licitante, informo que
sua proposta foi a melhor classificada e após analise da mesma, verificamos que está tudo certo e

iremos aceitar sua proposta.
Pregoeiro 20/06/2022

12:40:14
Para EMISSORA E GERENCIADORA DE CARTOES BRASIL LTDA. - Passaremos a fase de habilitação

13.081.547/0001-00 20/06/2022
12:41:25

grato. ficaremos no aguardo.

Pregoeiro 20/06/2022
12:41:35

Para EMISSORA E GERENCIADORA DE CARTOES BRASIL LTDA. - Após a analise da documentação
enviada, verificamos que está tudo certo e iremos habilitar sua proposta.

Sistema 20/06/2022
12:41:45

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na
situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 20/06/2022
12:42:15

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/06/2022 às 13:15:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 06/06/2022 15:39:03
Abertura da sessão

pública 20/06/2022 11:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas 20/06/2022 11:20:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas 20/06/2022 11:43:10 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 20/06/2022 12:41:45 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo 20/06/2022 12:42:15 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/06/2022 às 13:15:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada
mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:46 horas do dia 20 de junho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe
de Apoio.

 
WALDEMBERG GUIMARAES TIAGO 
Pregoeiro Oficial

ABRAAO DOS MATOS AZEVEDO
Equipe de Apoio
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