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ATA DE PREGÃO PRESENCIAL 

 

Ao Primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, reuniu-se a 

comissão de Licitação, no auditório da Sede Administrativa da FHGV sito a Rua Alegrete, 145 – 

Diehl – Sapucaia do Sul -RS,  sob a Direção da Pregoeira Rosane Luciane Seidel e a Equipe de 

Apoio Cleusa Antunes dos Santos Maciel e Jeferson Alonso dos Santos e suplentes Rodrigo Costa 

Gobatto, Bruna Borges Portela e Daiane Branco de Moura, com a finalidade de credenciamento, 

abertura e julgamento das propostas de preço e Habilitação, pertinentes ao Processo Licitatório 

número mil quinhentos e nove de dois mil e dezessete, Pregão número duzentos e quinze de dois 

mil e dezessete destinada a Prestação de serviços bancários de gerenciamento e processamento 

da folha de pagamento dos funcionários da FHGV, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, consoante 

o disposto no Edital e nos seus Anexos, tipo maior oferta. O pregoeiro deu início a sessão 

esclarecendo às licitantes como funciona esta modalidade licitatória, os aspectos legais e os 

procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da sessão pública, dando ciência dos 

esclarecimentos ao edital, como também a informação de que a sessão está sendo gravada em 

vídeo e áudio, que ficará anexado ao processo. Inicialmente constatou-se que todos os invólucros 

estavam fechados, passando-se imediatamente ao credenciamento. A empresa Banco Santander 

(Brasil), CNPJ 90.400.888/0001-42 credenciou como seu representante legal Diego De Paula Kern  

CPF 016.532.380-97   foi credenciada para participar dos lances verbais e demais atos do processo. 

O pregoeiro alertou ao representante presente legalmente credenciado que, no caso de 

ausentarem-se da sessão antes do seu encerramento e/ou sem a assinatura desta ata, assumirá 

os atos nela praticados.  Após foi aberto o envelope contendo a proposta de preço inicial, em 

seguida dado início a fase de Lances verbais, onde a representante da empresa declinou mantendo 

sua proposta inicial, restando como melhor lance o valor R$ 1.785.635,01 (um milhão setecentos e 

oitenta e cinco mil seiscentos e trinta e cinco reais e um centavo). Após foi avaliada a documentação 

da empresa, a qual restou habilitada conforme parâmetros expressos no edital. A Pregoeira declara 

como adjudicada a Empresa Banco Santander (Brasil), CNPJ 90.400.888/0001-42, com valor R$ 

1.785.635,01 (um milhão setecentos e oitenta e cinco mil seiscentos e trinta e cinco reais e um 

centavo). Os representantes presentes na sessão não manifestaram intenção de interpor recurso. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às quatorze horas e vinte oito minutos, 

lavrando-se a presente ata que será lida e assinada pelo pregoeiro, membros da equipe de Apoio 

e demais presentes, sendo assim a comissão de Licitação encaminhará o Processo para demais 

providências. 
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