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Câmara Municipal de Barra do Piraí 

Comissão de Licitação – Pregão Presencial nº 001/2020   
 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 001/2020  

 
 

Processo nº021/2020 

 

 
Objeto: Contratação de Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central, 

pública ou privada, para a prestação de serviços de depósito de conta corrente 

dos recursos do Poder Legislativo de Barra do Piraí, incluindo os serviços de 

pagamento, com exclusividade, de subsídios, vencimentos, proventos, demais 
parcelas estipendiais e indenizatórias aos funcionários, servidores e Agentes 

Políticos da Câmara Municipal de Barra do Piraí, além da movimentação 

financeira necessária par a consecução dos serviços do licitante, em agência 

bancária na Cidade de Barra do Piraí.. 
 

1 - Abertura da Sessão 

 

Às dez horas e cinco minutos, do dia vinte e dois de outubro de dois mil e vinte, 

reuniram-se na Sala de Licitações da Câmara Municipal de Barra do Piraí o Pregoeiro 
Marcus Vinicius Duarte e os membros da Equipe de Apoio: Adriana Lopes Barceleiro 

Correa e Elisabete Oliveira, designados pela Portaria nº 006/2020, com base na Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, para realizar os procedimentos relativos ao 

processamento do Pregão Presencial nº 001/2020, tipo maior lance ou oferta. 
Inicialmente o Pregoeiro declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de 

credenciamento. 

 

2 - Credenciamento 
 

Declarando aberta a fase de credenciamento o Pregoeiro solicitou dos representantes que 

apresentassem os documentos exigidos no Edital. Depois de analisados os documentos 

pela Equipe de Apoio, foi considerada credenciada as Instituições Bancárias abaixo, com 

seu respectivo representante: 
 
Empresa CNPJ Representante Identificação 

 
ITAU UNIBANCO S/A 

60701190/0001-04 ROBERTO DE LIMA 
RODRIGUES 

RG 4.291.000-0 
CPF 001.383.287-57 

    

 
3 - Da Declaração de Atendimento e da Entrega dos Envelopes. 

 

Em seguida o Pregoeiro solicitou que os interessados credenciados apresentassem a 

declaração de pleno atendimento aos requisitos para habilitação, bem como que 
entregassem à Equipe de Apoio, os envelopes nº 1 contendo a Proposta e o nº 02 

contendo a habilitação. Aberto pela Equipe de Apoio o primeiro envelope contendo a 

proposta, a Pregoeira declarou encerrada a fase de credenciamento, passando-se à 

abertura das propostas dos credenciados. 
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Câmara Municipal de Barra do Piraí 

Comissão de Licitação – Pregão Presencial nº 001/2020   
 

4 - Da Classificação das Propostas 

 

Abertos todos os envelopes contendo as propostas o Pregoeiro franqueou o acesso de 
todos ao conteúdo das mesmas aos interessados, solicitando que as rubricassem. Após, o 

Pregoeiro e a Equipe de Apoio passaram à analise da adequação das propostas aos 

requisitos do Edital, considerando que não houve proposta que foi indeferida, passou-se, 

então, à classificação da proposta de maior oferta e ficando assim deferida, classificadas 
ou desclassificadas para a fase de lance os seguintes licitantes, em ordem crescente de 

valor: 

 
Clas. Empresa CNPJ PROPOSTA 

1 ITAU UNIBANCO S/A 60701190/0001-04 37.880,00 

 

 

5 - Dos Lances  

 
Não havendo outras instituições credenciadas para dar lances, o pregoeiro, iniciou uma 

negociação com o representante da Instituição Financeira credenciada.  

 

Rodada de Negociação 

 
A instituição financeira ITAÚ UNIBANCO S/A, não aceitou negociação, alegando estar no 

limite.  

 

Classificação Provisória  
 
Clas. Empresa MELHOR OFERTA 

1 ITAU UNIBANCO S/A 37.880,00 

 

6 - Da Habilitação 

 

Após a classificação provisória das licitantes, passou-se, assim, à abertura do envelope 

02 de habilitação da primeira colocada, tendo o Pregoeiro e a Equipe de Apoio facultado 

a todos interessados a verificação da documentação.  
 

Analisada a documentação o Pregoeiro considerou habilitada a instituição financeira ITAÚ 

UNIBANCO S/A. 

 
O Pregoeiro declara a vencedora e CLASSIFICANDO-A DEFINITIVAMENTE conforme o 

quadro demonstrativo abaixo, em ordem crescente de preços:  

 
Clas. Empresa MELHOR OFERTA 

1 ITAÚ UNIBANCO S/A 37.880,00 
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7 - Da fase de Apresentação de Recursos 

 

Após a classificação definitiva do vencedor, o Pregoeiro avisou que o licitante que 
quisesse interpor recurso contra o procedimento deveria manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, que seriam registradas no final da ata. Não havendo 

nenhum outro participante e o licitante vencedor não manifestou intenção de recorrer.  

 
 

8 - Da Adjudicação 

 

Como nenhum licitante manifestou interesse em recorrer o Pregoeiro adjudicou o objeto 
do certame ao vencedor da licitação, na forma abaixo.  

 
Clas. Empresa CNPJ PROPOSTA 

1 ITAU UNIBANCO S/A 60.701.190/0001-04 37.880,00 

 
 

9 - Da Ocorrências na Sessão Pública 

 
Não houve ocorrências dignas de nota. 

 

 

10 - Encerramento da Sessão 

 
Nada mais havendo a tratar o Pregoeiro encerrou a sessão, da qual, para constar, lavrou-

se a presente Ata que, lida e aprovada, vai devidamente assinada pelo Pregoeiro, Equipe 

de Apoio e pelo licitante presente.  

 
 

 

Marcus Vinicius Duarte 

Pregoeira 
 

 

Adriana Lopes Barceleiro Correa 

Equipe de Apoio 
 

 

Elisabete Oliveira 

Equipe de Apoio 

 
 

ITAÚ UNIBANCO S/A 

ROBERTO DE LIMA RODRIGUES 

GERENTE PÚBLICO 
 


