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ATA DE REALIZ,AÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL O89A/20I7-PP

Às 09:30 horas do dia 26 de Dezembro de 2017 , na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o

Pregoeiro e respectivos membros da Equipe de Apoio, para recebimento e aberhrra dos envelopes contendo as

propostas de preços e documentação, cujo objeto e a Contratação de instituição bancária parâ a prestação de
serviços, em caráter de exclusividade, do processamento da folha de pagamento gerada pelo Municipio de
Itaituba - PA, abrangendo todos os servidorês ativos, inativos e pensionistas da administração direta e indireta
e de estagiários e, sem caráter de exclusividade, â concessão de crédito aos servidores ativos, inativos e

pensionistas e estagiários da Prefeitura Municipal de ltaituba e demais órgãos da administração direta e

indireta, mediante consignação em folha de pagamento, conforme solicitação da Secretaria de Administração

- do Município de ltaituba. O Pregoeiro iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o Pregão e os

- aspectos legais. Imediatamente o Pregoeiro solicitou aos Srs. representantes das proponentes que se identificassem,
munidos de carteira de identidade e/ou procuração para credenciamento.

PaÍicipou deste certame a licitante abaixo relacionada, com seu respectivo representante

BANCO BRÀDESCO S.4.... ..
SERG]O HOZANNAH MARREIRO

6A.146 -948 / AA0!-72
r," 631 .488.162-53

Para cada item cotado, a propostâ inicial dos proponentes e seus respectivos lances estão expressos abaixo

Contratâção de instituição bancária pàra â prestação de sen'iços.
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Item:00001

Prop. Base BANCO BRÀDESCO S.A.

NegociaÇão

HabilitaÇào

Dec. vencedor

oBs.: Participou deste item o licitante abaixo selecionado, com
sua respectiva proposta. A proposta assinalada com (*) foi
classificada e o proponente convocado para a fase de lances.
A proposta assinal,ada con (D) foram des clas s l ficadas pelo
Pregoeiro. Os lances para este ltem foram efetuados pelo PREÇO

UNITÁRIO.

153 005.00

ABERTURA DA EASE DE LANCES

BANCO BRÀDESCO S.A. Rs 3.150.C05,00

BANCO BRAL)ESCo S..4., Dat-at 26/1.2./2Ci7 às 14:0C:19

BANCO BRÀDESCO S.4., Da'-a:. 26112/2C1? às i4:C1:20

}
t\

Após NegociaÇáo, foi definido a rnelhor oferta, cctado pela InstituiÇão Einanceira BANCO

BRADESCO S.A. Considerando que ninguém manifestcú intençãO de interpor recurso, o(a)
pregoeiro(a) adjudicou o i:em OOOOl à ilcitante BANCO BRÂDESCO S.A. em 26/12/2011
às 14 :05:58.
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Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de apoio
presentes. O Pregoeiro declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.

PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO

FUNÇÃO NOME

Pregoeiro (a) RONISON ÀGUIAR HOLANDA

Equipe apoio ATEMISTOKLES AGUIAR DE SOUSA

Equipe apoio ERONIAS GOMES LEAL

PARTJCIPANTE (S) DO CERTAI,]E

BANCO BRÀDESCO S. A.
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ROD. TRANSAMAZONICA, IO' R( A ANTJXO AO CINASIO MTiNICIPÀL
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