
ATA 01 - ABERTURA DE PROPOSTAS E RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO

DO CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO.

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito (02/05/2018), às quatorze horas

(14:00), reuniram-se na Sala de Reuniões, da Prefeitura Municipal de Capão do Cipó, o PREGOEIRO e a

EQUIPE DE APOIO do Município, designados pela Portaria n° 413/2017, com o objetivo de dar andamento

ao Processo Licitatório, modalidade PREGÃO PRESENCIAL nO. 01/2018, do tipo MENOR TAXA DE

ADMINISTRAÇÃO que trata da contratação de "EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO". Reunidos o

Pregoeiro e Equipe de Apoio, no horário e local determinado, efetuaram o credenciamento da(s)

empresa(s) abaixo discriminada(s), conforme quadro abaixo:

N° EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE CPF
"--'-,)1 EXPERTISE SOLUÇÕES 07.044.304/0001-08 BRAULlA ESTER 465.812.350-91

FINANCEIRAS LTOA - EPP LACE ROA DOS SANTOS
02 BANRISUL CARTÕES SA 92.934.215/0001-06 CLÉBER BREITENBACH 009.905.140-05
03 GREEN CARO SA 92.559.830/0001-71 SEM REPRESENTANTE -----

REFEiÇÕES COMÉRCIO E
SERViÇOS-1 - Da Declaraçao de Atendimento e da Entrega dos Envelopes.

Em seguida o Pregoeiro solicitou que o(s) interessado(s) credenciado(s) apresentasse(m) a

declaração de pleno atendimento aos requisitos para habilitação e comprovação que são beneficiárias da

Lei Complementar nO147/2014 e o envelope nO01 contendo a Proposta e, nO02 contendo a habilitação.

Aberto pela Equipe de Apoio o envelope com a proposta, o Pregoeiro declarou encerrada a

fase de credenciamento, passando-se à abertura dos envelopes contendo a proposta das empresas

participantes deste processo de licitação.

2 - Da Classificação das Propostas

Aberto o envelope com a proposta, o Pregoeiro franqueou o acesso a todos ao conteúdo da

mesma, solicitando que as rubricassem. Após, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio passaram a análise da

adequação da proposta aos requisitos do Edital e após a análise das mesmas são aceitas.

3 - Lances Menor taxa do Item

Não ocorreu fase de lances, conforme segue:

ITEM QUANT. DESCRiÇÃO EXPERTISE BANRISUL GREEN CARO

SOLUÇÕES CARTÓES SA SA REFEIÇÓES

FINANCEIRAS COMÉRCIO E

LTDA- EPP SERViÇOS

01 4 unidades Cartões alimentação Taxa 0% Taxa 0% Taxa 0%

pelo período de 12
~'meses com valor 1'\

/1
~~mensal aproximado de I

~ (1\}p1 u, r (\
~~~



R$550.00 cada cartão. J
4 - Oa Habilitação

Após concluída a fase de lances das licitantes, passou-se assim, à abertura dos envelopes nO02

de habilitação das empresas vencedoras na fase de lances, tendo o Pregoeiro e a Equipe de Apoio

facultado a todos a verificação da documentação. Analisada a documentação, foram declaradas

habilitadas as empresas EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTOA - EPP, BANRISUL CARTÕES

SA e GREEN CARO SA REFEiÇÕES COMÉRCIO E SERViÇOS; e vencedora a empresa EXPERTISE

SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTOA - EPP por fazer uso do benefício de Microempresa conforme item 9.15
do edital.

5 - Oas Ocorrências na Sessão Pública

Consta que todas as propostas foram ajustadas quanto a taxa de acordo com os critérios

definidos no edital. As correções foram realizadas pelo Pregoeiro e rubricadas pelos membros da Equipe

de Apoio. Foi realizado sorteio público para definir o segundo e terceiro colocado; sendo que a empresa

BANRISUL CARTÕES SA ficou com a segunda colocação e a empresa GREEN CARO SA REFEiÇÕES

COMÉRCIO E SERViÇOS ficou com a terceira colocação.

6 - Oa fase de Apresentação de Recursos

Houve manifestação de recursos por parte da empresa BANRISUL CARTÕES SA, sendo

concedidos conforme item 14.1 do edital, três dias úteis para apresentar e protocolar as razões dos

recursos.

7 - Do encerramento da Sessão

Nada mais havendo a tratar o Pregoeiro encerrou a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a

presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e
pelos licitantes presentes.

Capão do Cipó, 02 de maio de 2018.

Empresas:

nn dos Santos

~;. u»~EIRO
Alexandre Gulart da Silveira

EQUIPE DE APOIO

ÕESSA
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FINANCEIRAS LTOA - EPP

GREEN CARD SA REFEiÇÕES
COMÉRCIO E SERViÇOS


