
 

ATA N.º 1.845 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 29/2021 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM  

 

Ata de recebimento e abertura dos envelopes 01 – contendo a proposta de preços e 02 – contendo os 

documentos referentes a habilitação ao pregão presencial n.º 29/2021. O objeto da licitação é a contratação 

de empresa prestadora de serviços de administração de vale-alimentação. Às nove horas do dia dezessete do 

mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, nas dependências do Centro Administrativo, sito na Rua 

Luiz Caus, 70, Charrua (RS), reuniram-se o Pregoeiro Oficial e a Equipe de apoio, todos designados pela 

Portaria n.º 6.782 de 19 de agosto de 2021 e os representantes das empresas interessadas em participar do 

certame.  

 

Participantes do Pregão: Banrisul Cartões S.A.; Face Card Administradora de Cartões Ltda; Gimave - 

Meios de Pagamentos e Informações Ltda e Le Card Administradora de Cartões Ltda. 

 

A empresa Face Card Administradora de Cartões Ltda encaminhou os envelopes relacionados ao certame em 

momento anterior a realização da sessão. Realizado o credenciamento das empresas, o Pregoeiro Oficial 

solicitou aos membros da Comissão de Licitação e aos representantes das empresas participantes para que 

rubricassem os envelopes contendo as propostas de preços e habilitação e que conferissem sua 

inviolabilidade. Aberta a palavra, não houve manifestação. Prosseguindo os trabalhos, efetuou-se a abertura 

do envelope 01 – contendo a proposta de preço das empresas credenciadas. O Pregoeiro e a Equipe de 

Apoio, analisaram a descrição do item ofertado pelas empresas, decidindo pela classificação das propostas de 

preços, exceto da empresa Le Card Administradora de Cartões Ltda, ao qual a mesma não apresentou de 

forma regular a descrição solicitada no edital no item 5.1, c, sendo assim, a empresa foi desclassificada no 

presente ato licitatório. Os representantes das empresas participantes declararam que as propostas de preços 

estão plenamente de acordo com o Edital. Foram cadastradas as propostas obedecendo o manifesto ao edital, 

sendo que as empresas Banrisul Cartões S.A.; Face Card Administradora de Cartões Ltda e Gimave - Meios 

de Pagamentos e Informações Ltda, foram submetidas a realização de sorteio público para a disputa na 

habilitação ao objeto licitado. Em continuidade aos procedimentos da sessão, houve o primeiro sorteio 

público sendo a empresa Face Card Administradora de Cartões Ltda comtemplada. Procedeu-se abertura do 

envelope 02 – contendo a documentação da empresa licitante vencedora, que foi analisada pelo Pregoeiro e a 

Equipe de apoio, constatando-se que a empresa apresentou-se em irregularidade perante as exigências 

expostas no edital quanto ao item 7.5, a1, quanto a falta do detalhamento para a comprovação da boa 

situação financeira da empresa, apurados nos índices mínimos aceitáveis cabíveis a Liquidez Instantânea e a 

Gerência de Capitais de Terceiros,  assim sendo, a empresa foi considerada não apta e inabilitada ao ato 

licitatório. Em seguida, realizou-se um novo sorteio público sendo a empresa Banrisul Cartões S.A 

comtemplada. Procedeu-se abertura do envelope 02 – contendo a documentação da empresa licitante 

vencedora, que foi analisada pelo Pregoeiro e a Equipe de apoio, constatando-se que a empresa apresentou-se 

em irregularidade perante as exigências expostas no edital quanto ao item 7.5, a1, quanto a apresentação 

abaixo do índice exigido para a comprovação da boa situação financeira da empresa, apurados nos índices 

mínimos aceitáveis cabíveis a Liquidez Instantânea e a Gerência de Capitais de Terceiros,  assim sendo, a 

empresa foi considerada não apta e inabilitada ao ato licitatório. Diante do exposto, realizou-se um novo 

sorteio público sendo a empresa Gimave - Meios de Pagamentos e Informações Ltda comtemplada. 

Procedeu-se abertura do envelope 02 – contendo a documentação da empresa licitante vencedora, que foi 

analisada pelo Pregoeiro e a Equipe de apoio, constatando-se que a empresa apresentou-se em irregularidade 

perante as exigências expostas no edital quanto aos seguintes itens:  Item 7.4, a, sendo que a empresa 

apresentou a indicação dos recursos materiais de que dispõe para a execução dos serviços licitados, deixando 

de ser apresentado a indicação dos recursos humanos de que dispõe para a execução dos serviços licitados; 

item 7.4, b, a empresa apresentou a certidão de registro junto ao Programa de Alimentação ao Trabalhador – 

PAT, do Ministério do Trabalho, contendo a descrição tipo de serviço – Cesta de alimentos e não a descrição 

para o objeto licitado como tipo de serviço - alimentação –convênio. E ao item 7.5, a1, quanto a falta do 

detalhamento para a comprovação da boa situação financeira da empresa, apurados nos índices mínimos 

aceitáveis cabíveis a Liquidez Instantânea e a Gerência de Capitais de Terceiros, assim sendo, a empresa foi 

considerada não apta e inabilitada ao ato licitatório. 
Desta forma, não houve empresa apta e habilitada ao presente certame, resta fracassada a presente licitação. 

 



Observações do Pregão:  

 

1. Para o presente certame realizou-se as seguintes consultas referentes: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS – disponível: 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis – constando registros impeditivos pela empresa inabilitada. 

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP – disponível: 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/cnep -NÃO constando registros impeditivos. 

c) Subsecretaria da Administração: Central de Licitações – CELIC - disponível: 

http://www.celic.rs.gov.br - NÃO constando registros impeditivos. 

 

 

Os representantes das empresas Banrisul Cartões S.A.; Le Card Administradora de Cartões Ltda e Gimave -

Meios de Pagamentos e Informações Ltda, manifestaram interesse em interpor recurso, quanto as questões de 

desclassificação e inabilitação de suas empresas. Será disponibilizada a presente ata via site da prefeitura e 

endereço eletrônico cadastrado na fase de credenciamento pelas empresas participantes do processo 

licitatório. Nada mais havendo a registar encerrou-se a presente ata que segue assinada pelo Pregoeiro 

Oficial e a Equipe de apoio. 

 

 
________________________________________              ____________________________________________ 

VANDERLEIA SALETE DARONCH                           LIAMARA HELENA FRACARO 

 

 

__________________________________            _________________________________________ 

       LARISSA DE GIACOMETTI                          CASSIANO TOLENTINO DE OLIVEIRA NETO 

 



 


