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COMISSAO DE LICITACÂO

ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DA CARTA CONVITE N". 002/2018

Ao primeiro dia do mês de novembro dê dois mil e dezoito, (01/1 1/2018), às l4:00 horas, na
sala de reunióes da Câmara Municipal de Monte Azul Paulista, Estado de São Paulo, sito na
Rua Cel. João Manoel, no.90, reuniu-se a Comissáo de Licitaçáo da Câmara Municipal de
Monte Azul Paulista, nomeada através da Portaria no.003/2017, conforme determina o Edital
da Carta Convite no. OO2/2018, que tem por finalidade a avaliação e julgamento da melhor
proposta, preço e condiçóes para a contratação de êmpresa administradora para a
prestação de serviços, como intermediária, no fornecimento de vale-alimentaçâo, na forma
de cartáo magnético para os servidores da Câmara Municipal de Monte Azul Paulista, com
disponibilizaçáo mensal de créditos, sendo estes cumulativos, no valor estimado de RS

360,00 (trezentos e sessenta reais) unitários, a ser disponibilizado no dia 10 (dez) de cada
mês conforme exprêsso no anexo I da referida Carta Convite. Também esteve presênte o
funcionário, Sr. Wilson Rodrigo Garcia, procurador jurídico desta Casa de Leis. Abertos os
trabalhos pelo Presidente da Comissão de Licitaçáo, o mesmo informou que foram
convidadas cinco empÍesas para participar dessa Licitação, a saber 1a - Sodexo Serviços;2"
- Ticket Serviços; 3" - Alelo Alimentação;4â Valecard e;5" Verochêque. O Presidente
comunicou ainda que o Edital resumido foi publicado na ediçáo do dia 27 de outubro de
2018 no Diário Oficialdo Estado de Sáo Paulo, no caderno Poder Executivo, Seção 1, página
234 e que, além disto, o mural de recados desta Casa de Leis recebeu um exemplar para
ampla divulgaçâo local e o site da Câmara Municipal também teve uma cópia
disponibilizada para acesso de qualquer cidadão pelo link:
http:/lwww.camaramonteazul.sp.gov.brlArquivos/Licltacoes/201 81024_Editalo/o20Carlao/o2
2Convite0/o20002-2018.pdf. Nesta data, o Presidente compâreceu pessoalmente na Agência
dos Correios dê Monte Azul Paulista - SP. para verificar se, em caixa postal, havia algum
documento de empresa interessada em participar da Carta Convite n'02/2018, ao que nada
constava. Ademais, pessoalmente compareceu a Sra. Rosemaira Sahd (RG. 27.900.81 3 e CPF.

263.203.148-69) Íêpresêntante legal portando procuração autenticada em cartório da
empresa VEROCHEOUE REFEIÇÔES LTDA. - Sociedade empresária limitada, com sede na Av.
Presidente Vargas, 2001, l8'Andar, Conjunto 184, Jardim Califórnia, na cidade de Ribeiráo
PÍeto-SP., inscrita sob o CNPJ n'06.344.497 /OO0l -41 . Também compareceu pessoalmente o
Sr. Cesar Ambrosio Colombo Molteni, representante legal portando procuração autenticada
em cartório representando a empÍesa LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. com
sede na R. Fortunato Ramos, n' 245 - Edifício Praia Trade Center, sala 1301 a 1305, Santa
Lúcia, Vitória - ES., inscrita no CNPJ n' 19.207.352/0001-40. O Sr. Presidente solicitou que
todos os pÍesentes rubricassem os envelopes das propostas e das documentaçôes. Foi
comunicado aos presentes que a Comissão de Licitaçôes se reunirá e emitirá o resultado do
certame nos próximos dias, após a análise criteriosa de todos os itens do edital. Caso alguma
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das propostas náo apresente algum dos itens do Edital, será desclassificada do certame, ao
que serão comunicados oportunâmente em breve. Sobre as propostas, após a abertura dos
envelopes, identificamos que a emprêsa VEROCHEQUE apresentou taxa 0,000/o para a
prestação do serviço em tela e a emprêsa LE CARD apresentou taxa negativa de 1,5olo. A Sra.
Rosemaira Sahd pediu que constasse êm ata que, após a análise dos documentos realizada
por sua pessoa durante esta reunião constatou que a êmpÍesa Le Card náo apresentou os
documentos comprobatórios exigidos nos itens 6.1, letra c, e os documentos do item 8.2 do
Edital da Carta Convite 02/2018. E, nada mais havendo a tratar, os membros da Comissáo de
Licitaçáo deram por encerrada a reunião e ordenaram a lavratura da presente Ata, que
depois de lida e achada conformê, vai assinada pelos membros desta Comissão.

Monte Azul Paulista, 01 de Novembro de 2018.
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