Prefeitura Municipal De Porto Ferreira

ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PROCESSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº

OBJETO:

8988/2020
14/2020

Contratação de instituição financeira para serviços para recebimento de valores de multas de trânsito, emitidas pela
Administração Municipal na forma de guia de recolhimento – Segmento 7.
PREÂMBULO

No dia 10/07/2020 08:30:00 horas, reuniram-se na Prefeitura Municipal De Porto Ferreira, o Pregoeiro Sr. Edson Carlos Pereira e a Equipe de
Apoio Técnico composta por Luís Ricardo Marques, designadas pelas Portarias 130/2019 para Sessão Pública de julgamento do Pregão
Presencial em epígrafe.
Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecido(s) pelo(s) interessado(s) presente(s), visando à comprovação da existência
de poderes para formulação das propostas e prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, na seguinte conformidade:

CREDENCIAMENTO

REPRESENTANTES

EMPRESAS (fornecedor)

CASSIO GUISSO DE ANDRADE

BANCO DO BRASIL SA

307.702.938-32

00.000.000/0001-91

ME/EPP
Não

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.
Em seguida, os documentos de credenciamento, as declarações de atendimento aos requisitos de Habilitação e os Envelopes contendo a
Proposta e os Documentos de Habilitação foram colocados à disposição de todos os presentes, os quais foram rubricados pelos participantes.

REGISTRO DO PREGÃO
Ato contínuo, foi(ram) aberto(s) o(s) Envelope(s) contendo a(s) Proposta(s) e com a colaboração do membro da Equipe de Apoio (Técnico)
que analisou as especificações, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento (execução) com aqueles
definidos no Edital, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei federal nº. 10.520, de 17/07/2002.

Item 1 - Serviços para recebimento de valores de multas de trânsito
Empresa
Status

Valor

Selecionada

BANCO DO BRASIL SA

50.000,0000

ETAPA DE LANCES:
Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do
autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor:

Item:1

1º Rodada
Empresa

Valor

BANCO DO BRASIL SA

50,000.0000

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, na seguinte conformidade:
CLASSIFICAÇÃO
Item 1
Colocação
1

PCR0005

Empresa

Marca/Modelo

BANCO DO BRASIL SA

14/07/2020 15.22.51

Valor
50.000,0000

Versão 16/12/2019 - 15:42

Classificado - Vencedor

1/ 2

Prefeitura Municipal De Porto Ferreira
HABILITAÇÃO
Aberto o "Envelope 2 - Documentos de Habilitação" dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os documentos de
habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos exigidos no Edital.
Os documentos de habilitação examinados e as propostas das empresas participantes foram rubricados pelo Pregoeiro e colocados à
disposição dos representantes e rubricados pelos mesmos.
Foram habilitadas as empresas:
BANCO DO BRASIL SA Representada por CASSIO GUISSO DE ANDRADE
RESULTADO:
Lote 1 - BANCO DO BRASIL SA R$ 50,000.0000 VENCEDOR
RECURSO\ADJUDICAÇÃO
Em razão da ausência de manifestação da vontade de interposição de recursos por parte da licitante quanto ao resultado do certame, foi-lhe
informado que decaiu, naquele momento, do direto de recorrer e que o Pregoeiro adjudica os itens e encaminha a autoridade competente, para
homologação do certame.
ENCERRAMENTO
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada , cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e
representantes das empresas licitantes relacionadas.

EDSON CARLOS PEREIRA

PREGOEIRO

LUÍS RICARDO MARQUES

EQUIPE DE APOIO

CASSIO GUISSO DE ANDRADE

REPRESENTANTE

PCR0005

14/07/2020 15.22.51

Versão 16/12/2019 - 15:42
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