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ATA

DA

SESSÃO

DE

ABERTURA

E

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°
001/2016 (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 cinco dias do mês de dezembro do ano de

dois mil e dezesseis, ás nove horas, iia Sala de reuniões do Instituto de

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

abertura de habilitação oferecida na CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 01/2016,
que objetiva a contratação de institu ição financeira para centralizar as

atividades bancárias referente á folha de pagamento dos salários dos
servidores ativos do BiriguiPrev e dos proventos dos servidores inativos e

pensionistas vinculados a autarquia. O resumo do Edital foi publicado no jornal
O Liberal, na edição do dia 1° (primeiro de novembro de 2016, publicado no

Jornal Agora, edição do dia 1° (primeiro) de novembro de 2016 e na edição do
diário oficial do dia 4 (quatro) de novembro de 2016, conforme se comprova
nas folhas de números 121, 122 e 123 da Concorrência Pública n°. 01/2016.
Não houve encaminhamento de recibo c e retirada do edital. Até o horário de

encerramento do ato de recebimento de envelopes contendo propostas e as

documentações foram apresentados os envelopes pelo Banco Itaú S.A.,
protocolados sob n°. 1825/2016 ás oito horas e trinta e um minutos do dia cinco
de dezembro e Caixa Econômica Federal, protocolados sob n°. 1826/2016 ás
oito horas e trinta e cinco minutos do dia cinco de dezembro de 2016. Na

presença da Comissão Julgadora, designada pela senhora Superintendente,
esteve presente os Senhores: Fábio Pedro de Souza, R.G. 16.178.484
SSP/SP, CPF 112.174.778-70, representando o Banco Itaú S.A.; Gilson
Robson

Paludetto,

R.G,

8.809.924-6

SSP/MT,

CPF

046.447.178-86

representando a Caixa Econômica Federal; todos devidamente credenciados
conforme itens 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, e 4.2. Foram verificados os envelopes

contendo a documentação e a proposta propriamente dita e rubricados pelos
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presentes, que os encontraram intactcs, tempestivamente entregues, sem

qualquer vestígio de violação. A seguir, foi aberto o envelope n° 1 Documentação; contendo a documentação solicitada e encontrados em ordem

os documentos conforme solicitados no Anexo I e II, conforme comprovante
vistado e juntado. Quanto à documentação, os bancos banco Itaú S.A e Caixa
Econômica Federal, apresentaram toe os os documentos com a

devida

validade, sendo devidamente habilitados para o presente certame licitatório. A

seguir foi aberto os envelopes 2° Contendo as propostas assim resumidas:

Caixa Federal no valor proposto de R$ 1 481.000,00 (um milhão, quatrocentos
e oitenta e um mil reais) e o Banco Itaú S.A. com o valor proposto de R$
801.500,00 (oitocentos e um mil e quinh ntos reais). Estando-se as propostas
dentro da Concorrência Pública, a C omissão Julgadora decidiu declarar
vencedora do certame a

Caixa Econô nica

Federal. A comissão julgadora

decidiu-se encerrar o certame licitatório

Para constar, redigiu-se a presente Ata que vai
assinada pela Comissão Julgadora e pelos representantes das instituições
financeiras, cuja cópia será entregue a cada representante. Instituto de
Previdência do Município de Birigüi-SP, a os

cinco dias do mês de dezembro do

ano de dòis mil e dezesseis.
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