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CONCORRÊNCIA N.º 001/2009

ATA DOS TRABALHOS DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENT O DA
NOVA DOCUMENTAÇÃO E DE ABERTURA E JULGAMENTO DA
PROPOSTA APRESENTADA NA LICITAÇÃO MODALIDADE
"CONCORRÊNCIA", DE N. 001 /2009, REALIZADA NO DIA 17/4/2009, ÀS 16
HORAS.

Às dezesseis horas do dia dezessete de abril de dois mil
e nove, reuniram-se, na Sala da Comissão de Licitação, as Sras. Dilene
Soares Tavares dos Anjos, Valéria Luz Losso Fischer e Juliana Felipe Bartras,
sob a presidência da primeira e secretaria da última, para abrir a nova
documentação apresentada na licitação descrita em epígrafe.

Tendo sido inabilitadas as duas empresas licitantes, foi-
lhes concedido o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova
documentação, escoimada das causas que geraram as suas inabilitações.

Apenas o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL S/A. - BANRISUL protocolizou nova documentação, em 14 de abril do
corrente ano, tendo sido convidado, por ofício, para participar da sessão de
abertura da mesma.

Foi aberto o envelope contendo a nova documentação do
BANRISUL, a qual foi rubricada pelos membros da Comissão Permanente de
Licitação e pelo representante presente.

Referentemente à documentação exigida para
comprovação da qualificação econômico-financeira, consultou-se a Seção de
Análise Contábil,  tendo o servidor Elton Carioni, Contador e Chefe da Seção,
se manifestado no sentido de que foram cumpridas as exigências do edital.

Analisada a nova documentação, verificou-se que:

- foi apresentado documento de regularidade da
instituição licitante junto à Fazenda Municipal, o qual teve sua autenticidade
confirmada no respectivo site (fl. 388);

-  foi apresentada, em fotocópia autenticada, a publicação
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do estatuto da instituição financeira tanto em Diário Oficial do Estado do Rio
Grande do Sul quanto em jornal editado no local em que se situa a sede do
banco, devidamente registradas na Junta Comercial (fls. 389 a 390);

-  foi comprovada a autorização de funcionamento, por
parte do Banco Central, nos termos da Lei n.º 4.595, de 31/12/1964. Art. 10,
IX, “a” (fl. 391);

- foram apresentadas, em fotocópias autenticadas,
publicações da Ata da Assembléia que aprovou as contas de 2007 (já que a
licitação ocorreu no início de 2009), com o registro na Junta Comercial, tanto
no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul quanto no Jornal Zero Hora
(fls. 389 a 390);

- foram apresentados o Balanço e os Demonstrativos,
relativos ao exercício de 2007, registrados na Junta Comercial e publicados em
Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação editado no local em
que se situa a sede do banco (fls. 392 a 446).

Procedeu-se, então, ao julgamento, restando:

HABILITADO o Banco do Estado do Rio Grande do Sul
S.A – BANRISUL.

Acompanhou o trabalho o Sr. Waldir Schwaab,
representante da instituição financeira, devidamente credenciado conforme o
edital, que declara ter pleno conhecimento do resultado do julgamento dos
novos documentos apresentados e desistir da interposição de recurso contra o
julgamento.

Na seqüência foi aberto o envelope contendo a
PROPOSTA do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A – BANRISUL, a
qual foi rubricada pelos membros da Comissão de Licitação e pelo
representante presente.

Analisou-se a proposta e verificou-se estar de acordo com
as regras editalícias.

Realizou-se, então, o julgamento, restando
CLASSIFICADA a instituição financeira Banco do Estado do Rio Grande do
Sul S.A – BANRISUL.

Questionado, o Sr. Waldir Schwaab manifestou ter pleno
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conhecimento do resultado do julgamento da proposta e a desistência em
interpor recurso ao julgamento da proposta.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta sessão, e
eu, _______________, lavrei a presente Ata, que vai subscrita pelos membros
da Comissão Permanente de Licitação e pelo representante presente.

Florianópolis, 17 de abril de 2009.

PRESIDENTE: _________________________________

SECRETÁRIA: _________________________________

MEMBRO: _________________________________

Representante do BANRISUL:

_________________________________


