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ATA PP 17/2015 
 
 

Aos VINTE dias do mês de MAIO de DOIS MIL E QUINZE reuniu-
se o Pregoeiro Municipal, juntamente com os integrante da Equipe de Apoio 
designada, para dar andamento aos autos do processo licitatório acima, modalidade 
Pregão Presencial, tipo menor preço por item, tendo por objeto a contratação de 
empresa especializada no gerenciamento, administração, operação e fornecimento 
de vales-alimentação por meio de cartões magnéticos com uso de senha alfa 
numérica, para os funcionários públicos ativos (efetivos, celetistas e cargos em 
comissão) do Poder Executivo Municipal de Selbach, RS, conforme especificações 
e condições estabelecidas no Edital e nos seus Anexos. 

De acordo com regras constantes do regulamento que institui normas 
para a modalidade pregão - foi publicado extrato do edital junto ao seguinte órgão 
de publicidade: JORNAL MAIS NOTÍCIAS E CIA LTDA. (30 de abril de 2015), 
DOE 30 de abril de 2015), JORNAL CIDADES (30 de abril de 2015) sendo 
também afixada cópia do ato convocatório junto ao mural deste órgão, para 
divulgar a presente licitação às empresas interessadas em participar, além de ser 
disponibilizado também via internet, no site da Prefeitura do Município de 
Selbach/RS: http://www.selbach.rs.gov.br  (30 de abril de 2015) e fornecido 
quando requisitado através do seguinte e-mail: compras@selbach.rs.gov.br. 

 
Precisamente às 14:00 horas como previsto no edital, foi aberta a 

sessão pública do Pregão Presencial, procedendo-se o credenciamento dos 
representantes das empresas interessadas em participar do certame licitatório, tendo 
sido apresentado a Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação 
(Anexo II do Edital), além do envelope A – Proposta de Preços e envelope B – 
Documentação para Habilitação, estando as empresas abaixo relacionada aptas para 
participação: 

EMPRESA: BANRISUL CARTÕES LTDA. 
Representante: __MARGARETE TEREZINHA DALLAZEN (PRESENTE) 

EMPRESA: EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP 
Representante: JAQUELINE KÜNZEL (PRESENTE) 

 
Registra-se que foi apresentado pela empresa EXPERTISE 

SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA., a declaração de enquadramento como 
Empresa de Pequeno Porte. 
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Às 14:10 horas passou o Pregoeiro, juntamente com a Equipe de 
Apoio, a proceder a abertura do envelope A – Proposta de Preços, analisando-se 
primeiramente suas conformidades com os requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório, decidindo o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, após verificação, por 
unanimidade em habilitar as empresas para a fase de propostas e lances, por terem 
suprido os condicionantes impostos pelo instrumento convocatório. 

 
Em seguida elaborou-se o registro das propostas iniciais, os lances, 

bem como, a negociação final, os quais FORAM LANÇADOS NA TABELA 
ABAIXO: 
 
Empresas Proposta 1º lance 2º lance 3º lance Negociação 

Final 
BANRISUL 0,00  % - - -  
EXPERTISE -0,10 % - - - - 0,10 % 
 

EMPRESA: EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP 
Item 01 

 
Encerrada a etapa competitiva, passou o Pregoeiro e a Equipe de 

Apoio a abrir o envelope B – Documentação para Habilitação, da empresa 
classificada em primeiro lugar para o item licitado. 

Após análise dos documentos apresentados, exercendo o juízo de 
admissibilidade, decidiu o Pregoeiro em habilitar a empresa  por ter suprido os 
condicionantes impostos no instrumento convocatório. 

 
Ante ao exposto, declara-se as seguintes empresas ganhadoras nos 

seus respectivos itens e cotações, por suprirem as exigências contidas no 
instrumento convocatório: 

 

EMPRESA: EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP 
Item 01 

 
Aberta a oportunidade do recurso, somente a empresa BANRISUL 

CARTÕES LTDA registrou, a sua pretensão de recorrer, trazendo a seguinte 
motivação:  

Com relação a decisão de HABILITAÇÃO da empresa 
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP, 
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especificamente com relação ao item 6.2.6.1 inciso XII do Edital que 
trata do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social. Cita que a empresa vencedora substituiu a referida 
documentação pelo Certificado de Capacidade Financeira de 
Licitantes emitido pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - 
CAGE. Cita o Banrisul Cartões Ltda., que embora tenha apresentado 
o referido Certificado, deixou de seguir a Observação 5 do mesmo 
item e inciso, eis que deveria ter apresentado os indicadores da tabela 
do edital, devidamente assinados pelo Contabilista e pelo Titular ou 
Representante legal. 

 
Fica registrado nesta ata que está sendo concedido desde logo ao 

licitante BANRISUL CARTÕES LTDA., o prazo de 03 (três) dias corridos para 
apresentação das razões do recurso, ficando a licitante EXPERTISE SOLUÇÕES 
FINANCEIRAS LTDA desde logo intimada para apresentar contra-razões em 
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da(s) 
recorrente(s), independentemente de qualquer comunicado, sendo-lhes assegurada 
vista do processo administrativo.  

As razões de recurso deverão ser entregues no prazo supra à Prefeitura 
Municipal de Selbach, RS, sediada junto a Largo Adolfo Albino Werlang, 14, 
Selbach/RS, nos dias úteis, no horário das 07:30h às 11:30h e das 13:30h às 
17:00h, encaminhadas ao Prefeito Municipal. Os autos do processo permanecerão 
com vista franqueada aos interessados, no local e horários ora definidos. 

Aceitar-se-á recursos impetrados via fax ou email (com assinaturas), 
podendo, no interesse do licitante, ser encaminhada a via original posteriormente à 
Administração, salientando-se que eventuais erros na transmissão, que vierem a 
dificultar a análise, serão de responsabilidade única e exclusiva do interessado. 

 
Feito isto, decide o Pregoeiro em conjunto com a Equipe de apoio 

por encerrar os trabalhos com referência ao processo licitatório, modalidade Pregão 
Presencial nº PP 17/2015. 

 
 

- Carlos Cesar Hansen - 
Pregoeiro 

 
Equipe de Apoio: 
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Tiago dos Santos 
 
 

Jorge Rogélson da Silva 
 
 

Presença da Assessoria Jurídica: 
 
 
- Volnei Schneider -  
Assessor Jurídica – OAB.RS 34.861 
 
 
 

EMPRESA: BANRISUL CARTÕES LTDA. 
Representante Legal: __MARGARETE TEREZINHA DALLAZEN 

(PRESENTE) 

 

 

EMPRESA: EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP 
Representante Legal: JAQUELINE KÜNZEL (PRESENTE) 

 


