
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019
ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Aos  cinco  dias  do  mês  de  dezembro  do  ano  de  dois  mil  e  dezenove,  na  Sala  de

Licitações/Compras da Prefeitura Municipal de São João do Polêsine, reuniram-se, a partir das oito horas e

trinta minutos, o Pregoeiro Amir Fernando Pivetta, Carlos Augusto Pretzel e Mariane Marchesan, da Equipe

de Apoio, nomeados pela Portaria 484/2019 de 16/08/2019, com o objetivo de abrir e processar a licitação,

modalidade Pregão Presencial 11/2019, Processo n° 1257/2019, para a contratação de empresa especializada

para prestação de serviços de gerenciamento mensal e fornecimento de cartões magnéticos com chip, do tipo

auxílio-alimentação, aos servidores do município de São João do Polêsine/RS.

Iniciando-se os procedimentos, compareceram para o credenciamento as empresas: 1) BIQ

BENEFÍCIOS LTDA, CNPJ 07.878.237/0001-19, devidamente representada por Daiane de Almeida; 2) LE

CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, CNPJ 19.207.352/0001-40, devidamente representada

por  Priscila  Lutz  Gundel;  3)  GREEN  CARD  S/A  REFEIÇÕES  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS,  CNPJ

92.559.830/0001-71,  devidamente  representada  por  Rudimar  Couto  Collet;  4)  M&S  SERVIÇOS

ADMINISTRATIVOS LTDA - ME, CNPJ 26.069.189/0001-62, devidamente representada por Camila da

Silva Flores. 

Encerrado o prazo de credenciamento, o Pregoeiro abriu a sessão pública do Pregão, abrindo

os envelopes das propostas que foram apresentadas. 

A  seguir,  houve  uma  diligência  com  o  acessor  jurídico  do  município,  em  relação  às

propostas,  devido  a  valores  de  taxas  de  descontos  negativos.  À resposta  da  diligência,  concluiu-se  por

classificar todas as propostas, em virtude da taxa de desconto, seja com sinal negativo ou positivo, aplicado

ao valor financeiro das propostas, estarem de acordo com o solicitado, permitindo a administração municipal

auferir a proposta mais vantajosa (maior desconto).

Na sequencia passou-se à etapa de lances. A tabela de lances segue anexa a esta ata, onde o

resultado final foi o seguinte: a empresa vencedora foi: BIQ BENEFÍCIOS LTDA, CNPJ 07.878.237/0001-

19, com a taxa de desconto de 5,16% (cinco virgula dezesseis por cento), o qual será aplicado sobre o valor

da fatura mensal do município. Essa taxa de desconto, aplicada sobre o valor estimado de R$ 35.532,00

(trinta e cinco mil e quinhentos e trinta e dois reais), equivale a um valor de R$ 33.698,55 (trinta e três mil e

seiscentos  e  noventa  e  oito  reais  e  cinquenta  e  cinco  centavos),  resultando em um desconto financeiro

estimado de R$ 1.833,45 (um mil e oitocentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos) por mês.

Passou-se, a seguir,  a abertura do envelope com a documentação da empresa vencedora,

constatando-se que os documentos atenderam ao disposto no Edital.

Os representantes da empresa GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS

e da empresa  M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA – ME declaram intenção de interpor recurso

em relação às propostas das demais empresas participantes, quanto ao valor da taxa da proposta apresentada,



por  estar  com sinal  negativo.  As  demais  empresas  participantes  dispensam o  prazo  de  interposição  de

recursos por não haver discordâncias. Nada mais havendo para tratar e constar foi encerrada a sessão pública

do  Pregão  e  lavrada  a  presente  ata  que  vai  assinada  pelo  Pregoeiro,  Equipe  de  Apoio  e  as  empresas

participantes. 

São João do Polêsine, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove.

Pregoeiro:   
                                         ____________________________          
                                                  Amir Fernando Pivetta

Equipe de Apoio:

                                         ____________________________               ___________________________   

                                                Carlos Augusto Pretzel                                        Mariane Marchesan

  
Empresas Participantes:        

    
              ____________________________               _________________________________________   

                   BIQ BENEFÍCIOS LTDA                    LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

              ____________________________                   ___________________________________________

                     GREEN CARD S/A                               M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME 

      REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS


