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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E

JULGAMENTo DAs pRoposrAs NA coNcoRRÊttctl púeLlca No

00212021 (Contratação de instituição financeira para centralizar as

atividades bancárias referente à folha de pagamento dos salários dos

servidores ativos do BiriguiPrev e dos proventos dos servidores inativos

e pensionistas vinculados a autarquia)

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do

ano de dois mile vinte e um, às nove horas, na Sala de reuniões do lnstituto de

Previdência do Município de Birigui - Biriguiprev, realizou-se a sessão de

abertura de habilitação oferecida na CONCORRÊNCA PUBLICA No. 02t2021.

O resumo do Edital foi publicado no JORNAL OFICIAL DE BlRlGUl, em 23 de

novembro de 2021, publicado no DIARIO OFICIAL DO ESTADO em 26 de

novembro de 2021e no JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO na ediçáo de 26 de

novembro de 2421.

Até o horário de encerramento do ato de

recebimento de envelopes. contendo propostas e documentações, somente o

licitante: BANco cAtxA ECoNÔMtcA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04,

através de seu representante senhor JOSE ALEXANDRE REGO CPF

771.734.816-00, licitante na respectiva sessão pública da Concorrência

02t2021.

Sendo assim, esta comissão de Licitação

iniciou a abertura e conferencia do Envelope I Documentação, onde julgou

regular todos os documentos apresentados e apenas encaminha o Balanço

Financeiro para análise posterior pela Diretoria Administrativa do Biriguiprev ou

Contador responsáve!.

Posteriormente foi iniciada a abertura do

envelope ll, Proposta Preço, onde foi analisada a proposta que estava dentro

do preço de mercado e solicitado.

enverope il, rroposta rreço, onoe Íor anailsaoa a proposta que eslava oentro à t

do preço de mercado e solicitado*lo<dital, oferecendo o valor de AS 
rr,,l{4

1.561,250,00 (um milhão, q"F6nto, " ,àr.enta e um mil e duzentos,,ç l'ííl
cinquenta reais), vator a ser e&fry)arya{oconforme o editat. -Oai"fuL \
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A Comissão Julgadora decidiu por en@rrar o

certame licitatório, onde após a análise acima mencionada se reunirá

novamente para a realização do resultado da licitação. Para constar, redigiu-se

a presente Ata que vai assinada pela Comissão Julgadora e o representante da

instituição financeira, cuja copia será entregue, abrindo prazo de 5 dias úteis

para recurso. lnstituto de Previdência do Município de Birigüi-SP, aos vinte e

oito dias do mês de dezembro do ano de dois mile vinte um.
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