
CÂMARA MUNICIPAL DE SEVERNIA 
Et.sitra d o  

Vistos. 

Processo Licitat6rio 01/2022 - Convite. 

Recorrente: Verocheque Refeições Ltda. 

Recorrido:  Mega  Vale Administração de Cartões e Serviços Ltda. 

Relatório. 

A Recorrente Veroche Refeições Ltda apresentou Recurso da r. decisão que 

julgou vencedora do certame  Mega  Vale Administração de Cartões e Serviços 

Ltda. As empresas que apresentaram propostas foram Verocheque Refeições 

Ltda, taxa de -4%,  Mega  Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda, 

taxa de -7,30% e BK benefícios Eireli, taxa de -5,79%. 

Alega a Recorrente que a taxa -7,30% apresentada pela empresa vencedora 

do certame  Mega  Vale é inexequível. A Recorrente Verocecheque em sem seu 

Recurso não trouxe elementos objetivos que demonstre que a taxa -7,30 é 

inexequível, apenas fez alegações. 

Diz em um trecho de seu Recurso: 

"Portanto, resta incontroverso que o prego ofertado pela empresa  Mega  Vale é 

inexequível, uma vez que foge em muito dos parâmetros utilizados e dos 

custos mínimos estabelecidos". 

Essa alegação não traz cálculo, planilha que confirme que a taxa -7,30 é 

inexequível. E mais. 	Nas contrarrazões da  Mega  Vale, esta trouxe 

documentação referente ao Pregão realizado pelo município de Paulo de 
Faria, Pregão realizado em 4 de maio de 2022, onde a Recorrente Veroche 

Refeições ofertou a taxa de -9,23%, tendo sido declarada vencedo;a:-

taxa de -7,30% é inexequível e a taxa de -9,23%? Como se /bserva, a 

Recorrente trouxe alegações e não demonstrou que a  tax  -7,30% é 

inexequível, até porque recentemente ganhou pregão com taxa -9,3%. 
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MUNICIPAL DE SEVERINIA 

Em suas Contrarrazões a  Mega  Vale trouxe planilha a qual demonstra de 

forma objetiva que a taxa -7,30 é exequível. 

Dessa forma, por todo o exposto, o presente Recurso não pode ser acolhido. 
Assim, recebo o Recurso e julgo improcedente, mantendo-se o resultado do 
certame, tendo como vencedora  Mega  Vale Administração de Cartões e 

Serviços Ltda. 
Câmara unicipal de Severinia, 20 de junho de 2022. 

João carlos Jorge 
Presidente da Câmara Municipal de Severinia, SP. 

Publique-se. 
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