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ATA DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Ao(s) Vinte e Sete dia(s) do mês de Julho do ano de Dois Mil e Dezoito, no endereço sito a PRAÇA 
ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, cidade de ESPUMOSO, reuniram-se, a partir das 09:00 horas, a comissão 
incumbida de dirigir e julgar o Procedimento Licitatório do(a) Concorrência nº 3/2018, a fim de procederem o 
Julgamento e Classificação das propostas das licitantes habilitadas ao certame, apresentadas em sessão pública de Vinte 
e Sete dia(s) do mês de Julho do ano de Dois Mil e Dezoito.

As propostas das empresas licitantes foram as seguintes:

Empresa: BANRISUL S/A AGENCIA DE ESPUMOSO - 64277

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total

1 1,00 SER Constitui o objeto da presente licitação, a contratação de 
instituição financeira para prestação de serviços 
bancários necessários para efetuar o pagamento da folha 
dos servidores públicos do Município de Espumoso, RS, 
incluídos nestes: servidores públicos Municipais do 
poder executivo e legislativo, ativos, inativos e 
pensionistas, estatutários, celetistas contratados 
temporários e conselheiros tutelares, da Administração 
Direta, em número aproximado de 700 (setecentos) 
servidores, podendo ocorrer variações, para mais ou para 
menos, ao longo do período do contrato.

530.000,00000 530.000,00

Total dos Produtos Cotados 530.000,00

Considerando as cotações de cada concorrente constantes acima, e levando-se em conta o critério de 
julgamento Maior Lance ou Oferta, foram consideradas vencedoras as seguintes propostas:

Empresa: BANRISUL S/A AGENCIA DE ESPUMOSO - 64277

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total

1 1,00 SER Constitui o objeto da presente licitação, a contratação de 
instituição financeira para prestação de serviços 
bancários necessários para efetuar o pagamento da folha 
dos servidores públicos do Município de Espumoso, RS, 
incluídos nestes: servidores públicos Municipais do 
poder executivo e legislativo, ativos, inativos e 
pensionistas, estatutários, celetistas contratados 
temporários e conselheiros tutelares, da Administração 
Direta, em número aproximado de 700 (setecentos) 
servidores, podendo ocorrer variações, para mais ou 
para menos, ao longo do período do contrato.

530.000,00000 530.000,00

Total dos Produtos 530.000,00
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Concluídos os trabalhos, o presidente da Comissão determinou a publicação da classificação das propostas 
para efeito de intimação e ciência dos interessados. Encerrado o prazo de recurso, o processo será enviado à autoridade 
superior, para homologação e adjudicação correspondente.

Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pela 
Comissão.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PRESIDENTE
DIONARA PASTÓRIO DA 

SILVA

MEMBRO
NATÁLIA ERPEN

MEMBRO
DANIEL SOLETTI DA SILVA

BANRISUL S/A 


