
  

  

  

| FACULDADE DE DIREITO DE - SAO BERNARDO Do CAMPO ee 
! Autarguia Munepal - Po N 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVICO N? ge/a021 oe mad 
  

ATA DE PREGAO PRESENCIAL N? 7207 TT 
  

centralizac&o, Operagë&o é movimentacêo da arrecadace e/ou cobranca bancêria; da centralizac&o e 

 processamento da receita:  autêrauica; da centralizagad dos depésitos -judiciais de. processos de 

ee OBJETG: Gontrataeëo de instituic&o financeira piblica para prestagao de servicos bancêrios de 

dgualaguer natureza (sem exclusividade); aplicacêo. das disponibilidades financeiras de. caixa da 

Autarguia (sem exClusividade). 
  

Aos vinte e oito dias do mês de outubro. do no. de dois mil e vinte e um, as. nove TT e Tin 
minutos, no Auditêrio Prof. Dr. Affonso Insuela Pereira da Faculdade de Diteito de Sao Bernardo do ss

 

oe Campo, reuniram-se a Pregoeira ea Eauipe de Apoio para a sessêo pablica do Pregéo Presencial n* - 

7/2021, bem como o Chefe da Secao de Finanicas (SFD- TOR), Sr Luiz. Antonie de. Oliveira Dantas. 

Compareceu ao certame a. seguinte émpresa: 
  

  

  

  

EMPRESA TT GNPJMIF `] OREPRESENTANTE 
” oe Te Ee oo ma Paulo Cesar dos Santos 

| GADA ECONOMICA FEDERAL | sa al 00.360.305/0001-04 || RG n” 36-980:3583 SSPISP 
N [GPF nE S17.221,758-26”         
  

O Gpresëntenie. da Sopraciade empresa' for credenciado e autorizado a prosseguir no certame, posto 

gue Cumpriu integralmente as exigências do item 3 do instrumento convocatério, “encerrando a etapa 

de Gredenciamento as nove horas e guarenta e um minutos. Em: seguida, os envelopes “A” e “B” foram.. 

' solicitados. Passou-se & etapa de abertura do envelope “A” e & andlise da  Proposta Comercial. Coube . 

a Pregoeira ea 'Eguipe de Apoi6 examinar a 'compatibilidade da Proposta Comercial Com 0 objeto. 

licitado, sendo gue o prego groba! proposto foi o seguinte: 

' Valor médié oDtido. em GEsaUisa de mercado: 
  

  

' TE oo “LICITANTE ar ..| PREGO PPROPOSTO GLOBAL 

18 GAA ECONGMICA FEDERAL es Ee R$ 134.400,00 
        
  

SGA Pregoeira registra due. verificou peagueno €duvoco| na Proposta Comercial em relag&o ao valor total 

` global apresentado; sendo gue tal situag&o n&o.é suficiente para a desclassifica&o e ser& considerado': 

(ED Valor Global Anual R$ 1.282.624,40 | 

o- valor global estimado- dnual ofertado. Desta forma, a -Pregoeira comunicou ao representante 

presente, `informando `e  demonstrando Oo e@guivoco. Considerando `o devido credenciamento do 

representanté da empresa, o. Sr. Paulo Cesar dos Santos retificou'as contas-por declarac&o; de prêprio 

- punho. na Proposta Comercial apresentada, informando 'o valor global estimado anual. A Pregoelra 

considerou o valor exeguivel, obtendo- -sea seguinte elassificaco definitiva: 
  

  

        
  

(SFD- 102), Sr. Luiz Antonio de Oliveira Dantas. Ato continuo a etapa. de negociagao, abriu- se 0 

Envelope ' “B" (Documentos de Habjitacëo). da licitante. Apreciados os  documentos. habilitatorios, 

- mostraram- -se. em conformidade com o item 5 do Edital. Restou a Pregoeira declarar habilitada e. 

vencedora a licitante CAIXA ECONGMICA FEDERAL, pelo preco global estimado anual dé R$ 

134. 400,00 (cento. e trinta e guatro. mil e auatrocentos reais), gue eguivale a uma economia de 

R$ 1. 148. 224, 40 (um milhêo, cento e dguarenta e oito mil,  duzentos e vinte e  duatro realis e trinta 

 CLASSIFICAGEO EG Ee 
DEFINTIVA ee, UOITANTE EE PRECO FRorosTo GLOBAL. 

EL GRIKAEGONGMIGA FEDERAL | R$TSAaGOeO 
Te ins saliëntar due houvé a analise técnica da Proposta Comercial pelo Chefe da Secëo de Financas E 
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 FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
je oo . 'Autarguia Municipal 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVICO. N? 55/2021 ' 

-e nove centavos), representando o percentual de reducao de aproximadamente 89, go (oitenta e 

nove virgula cinco por cento), com relacao ao preco. médio obtido em pesdauisa de mercado,a 

saber: R$ 1.282. 624,40 (ummilhêo, duzentos e 6itenta e dois mil, seiscentos e vinte guatro reais 

e dguarenta  centavos). Indagada sobre a intencao de recorrer, a licitante 'declinou do direito ao : 

exercicio do. direito recursal. Nada mais havendo a tratar, fpi encerrada a sessêo publica, cuja atd vai 

rubricada e assinada pela Pregoeira, pelos Membros da Eguipe de Apoio e pelo representante da.    licitante. HURK AE ' VAKKE 

  

Ese @). Faia Dade , 
VEEL” 

NAIARA REGINA LIRA FARIA IULIA CARRAMASCHI CORREA 

 Membro Eguipe de Apoio  Membro Fauipe de e Apoio 

  

. ANDREA ISABEL ALVES LUÉ ANTONIO DE OLIVEIRA GANTAS 
Assistente Adminisfrativo-Autêrguico * Chefe da Sec&o de Financas (SFD-102) 

  LICITANTE OT REPRESENTANTE 
  

  

  

CMEA EPu9 MICA. FEBE EN 
      Paulo Cesar dos Santos 

  Te 

—


