
 
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA/ES 

PODER LEGISLATIVO 
Salão Nobre "Vereador Martinho Saebel"  

 

 

Avenida Luiz Obermüller Filho, nº 20173, 2º Andar, Centro, Laranja da Terra/ES- CEP 29615-000- Telefax (27) 3736-1006 

CGC: 01.772.670/0001-99  - e-mail: cmlterra@bol.com.br 

ATA 01 - PREGÃO PRESENCIAL 03/2017. 

No dia vinte e quatro (24) de outubro do ano dois mil e dezessete, às 10:00 horas, 
no Salão Nobre da Câmara Municipal de Laranja da Terra, nos autos do processo de 
licitação para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 
de fornecimento e gerenciamento de Auxílio-Alimentação, por meio de Cartão 
Eletrônico/Magnético, com senha individual, para recarga mensal, destinado à 
aquisição de gêneros alimentícios para os servidores da Câmara Municipal, para 
doze meses, o que será buscado através da etapa de lances no processo de Pregão 
Presencial Desta Casa de Leis, presente o PREGOEIRO GILBERTO STORCH. Foi 
instalada a Sessão, E VERIFICADO A AUSENCIA DE QUALQUER EMPRESA COM 
VISTAS A PARTICIPAR DO PROCESSO, tendo, entretanto, sido constatado que a 
empresa EMPÓRIO CARD LTDA CNPJ 04.432.048/0001-20 protocolou 
tempestivamente envelope sob o nº de protocolo 273/2017 em 23/10/2017, às 
11h45min, o que gerou dúvidas por parte desta Comissão acerca da validade da 
proposta e da existência de interessados. Suspenso o pregão por cerca de três 
horas, uma vez que a Comissão decidiu esclarecer eventuais dúvidas que possam 
ter, chegou-se a conclusão de que a proposta seria possível, uma vez que estava 
realizado o credenciamento da empresa, restando esta apenas aberto mão de 
lances verbais e recurso. Aberto o envelope lacrado, constatou-se a presença de 
três envelopes devidamente lacrados, sendo todos os quatro rubricados pelo 
Pregoeiro, pela equipe de apoio e pela estagiária da Câmara Municipal, estando a 
documentação devidamente satisfatória, tendo, inclusive, o contador da CMLT 
auxiliado na interpretação da qualificação econômico-financeira, a fim de que 
auxiliasse esta Comissão, o que foi prontamente atendido e devidamente atestado 
pelo mesmo. Abertos os envelopes, identificou-se como atendidas as exigências do 
edital, constatou-se que a proposta única fora de taxa de administração de 1,5% 
sobre cada cartão, isto é, no máximo permitido pelo edital, sendo, portanto, a 
empresa EMPÓRIO CARD LTDA CNPJ 04.432.048/0001-20 vencedora, vez que 
apresentou a única e menor proposta. Acerca da proposta, o Pregoeiro sugeriu aos 
membros da comissão que fosse analisada se a mesma seria aceitável, o que ficou 
acertado com todos os membros que seria feita uma nova consulta junto à empresa, 
a fim de verificar se a mesma poderia sofrer redução, retardando-se então a 
declaração de aceitabilidade até a vinda da resposta. Em virtude de adiantar-se a 
hora, a comissão deliberou por suspender o resultado até o dia 25 de outubro de 
2017, ocasião em que será feita a ligação ao Sr. Thiago Silva, representante da 
empresa, a fim de que seja reduzida a proposta para, em seguida, ser definido se 
será aceitável ou não, na forma do inciso XI do art. 4º da Lei 10.520 e na forma do 
item 7.12 do Edital c/c 7.13 do Edital. Nada mais havendo a tratar, eu Gilberto 
Storch, Pregoeiro, lavrei a presente que vai por mim assinada e pela Comissão de 
Pregão, convocando todos para uma próxima reunião a ser realizada no mesmo 
local, às 12h00min. 
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ATA 02 - PREGÃO PRESENCIAL 03/2017. 

 
No dia vinte e cinco (25) de outubro do ano dois mil e dezessete, às 12:00 horas, no 
Salão Nobre da Câmara Municipal de Laranja da Terra, nos autos do processo de 
licitação para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 
de fornecimento e gerenciamento de Auxílio-Alimentação, por meio de Cartão 
Eletrônico/Magnético, com senha individual, para recarga mensal, destinado à 
aquisição de gêneros alimentícios para os servidores da Câmara Municipal, para 
doze meses, o que será buscado através da etapa de lances no processo de Pregão 
Presencial Desta Casa de Leis, presente o PREGOEIRO GILBERTO STORCH e 
membros da equipe de apoio. Foi instalada a Sessão, iniciou-se a discussão sobre a 
redução de preços, a fim de se buscar o melhor para o erário, ocasião em que 
tentou-se o contato com a empresa que ofereceu a única proposta, por meio do 
telefone de nº 3345-6299, por volta de 12h40min, em ocasião em que o Sr. Thiago 
Silva não se encontrava na empresa, estando em horário de almoço, tendo sido 
deixado o telefone do Pregoeiro para o mesmo, a fim de que fosse recebido um 
recado, para que seja negociada uma proposta melhor para a Administração. Nada 
mais havendo a tratar, eu Gilberto Storch, Pregoeiro, lavrei a presente que vai por 
mim assinada e pela Comissão de Pregão, convocando todos para uma nova 
reunião a ocorrer na data de 26 de outubro de 2017, às 10h00min no Salão Nobre 
da CMLT, a fim de se definir o resultado do pregão. 
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ATA 03 - PREGÃO PRESENCIAL 03/2017. 

 
No dia vinte e seis (26) de outubro do ano dois mil e dezessete, às 10:00 horas, no 
Salão Nobre da Câmara Municipal de Laranja da Terra, nos autos do processo de 
licitação para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 
de fornecimento e gerenciamento de Auxílio-Alimentação, por meio de Cartão 
Eletrônico/Magnético, com senha individual, para recarga mensal, destinado à 
aquisição de gêneros alimentícios para os servidores da Câmara Municipal, para 
doze meses, o que será buscado através da etapa de lances no processo de Pregão 
Presencial Desta Casa de Leis, presente o PREGOEIRO GILBERTO STORCH e 
membros da equipe de apoio. Foi instalada a Sessão, iniciou-se a discussão e foi 
levantado que a empresa não respondeu aos recados e nem atendeu as ligações, 
tendo o Pregoeiro feito novas ligações a tarde, por volta de 13h e 17h, sem sucesso. 
Em virtude de as cotações apresentarem preços até menores, isto é, 1,38% e 
1,23%, sendo importante a CMLT contratar uma empresa para o fornecimento do 
auxílio alimentação, evitando-se assim o pagamento direto, não tendo verificado a 
comissão que os valores sejam acima de mercado, especialmente, porque a 
diferença frente à média é ínfima, algo menor que 0,2%, bem como as taxas de 
desconto costumam ser concedidas somente aos entes quando possuem grandes 
números de funcionários, o que não é o caso nem da cidade nem da CMLT. Nem se 
diga, ainda, que há empresas que cobram valores menores, uma vez que as 
mesmas não se deram o trabalho sequer de encaminhar suas propostas ou 
participarem da licitação, sendo importante consignar que o valor é pouco e a taxa 
apresentada fora prevista em edital como aceitável. Assim, como última tentativa, 
determino a suspensão do pregão, a fim de que a Assessoria Jurídica possa se 
manifestar acerca da possibilidade de negociação direta com a empresa que 
apresentou a proposta mais vantajosa, a fim de que possamos reduzir o valor, por 
exemplo, a 1,30%, bem como se está apta a contratação. Após a manifestação, será 
realizada nova ata a fim de se deliberar sobre a adjudicação do objeto para em 
seguida serem remetidos ao Exmo. Presidente para deliberação. Nada mais 
havendo a tratar, eu Gilberto Storch, Pregoeiro, lavrei a presente que vai por mim 
assinada e pela Comissão de Pregão. 

 
GILBERTO STORCH – PREGOEIRO 

 


