
Rinca:bes 
;Fu.x8Dos.svuom; \• .7 .  

MVRFTAUMrt 	- 

Instituída pela Resolução N° 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU 
CNPJ: 51.637.593/0001-32 

Avenida Nove de Julho, 245, Centro, Taubaté/SP - CEP:12020-200 
Tel.: 3633-3855/ e-mail: FUNCABESuol.com.br  / www.FUNCABES.com.br  

Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE 
PROCESSAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONSIGNAÇÃO 
EM FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS 

No dia 20 de outubro de 2021, às 09:00:00 horas, reuniram-se na sala de auditório da Engenharia Civil na Rua 
Expedicionário Emesto Pereira, S/N - Portão 1, Centro, o Pregoeiro, Senhor Carlos alberto de Oliveira e a Equipe de 
Apoio, apresentada abaixo, designados pelos autos do Processo para a Sessão Publica do Pregão em epígrafe. 

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação 
da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante na seguinte 
conformidade: 

REPRESENTANTE 	 EMPRESA 
CARLO MARTINS TALARICO 	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 

O pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. 

Em seguida recebeu a Declaração do Licitante de que atende os requisitos de Habilitação estabelecido no edital e os dois 
envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação respectivamente. 

Ato contínuo, foi aberto o envelope contendo a proposta e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro 
examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, 
tendo classificado a única proposta apresentada pelo Licitante que participou da Fase de Lances em razão do preço proposto, 
nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 40  da Lei Federal N° 10.520, DE 17/0712002. 

Em seguida o Pregoeiro convidou o autor da proposta selecionada para negociação da proposta de maior oferta. 

Empresa 	 . 	 Valor 
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 	 R$ 144.900,00 
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Negociada a maior oferta, o representante informou que este já é o melhor valor que pode ser ofertado para o serviço, haja 
vista que o processamento da folha de pagamentos acompanhará a vigência do Termo de Convênio da Fundação com a 
Prefeitura Municipal de Taubaté, o pregoeiro considerou que o preço obtido é aceitável. 

Aberto o 211  Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi 
verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no edital. 
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Os documentos de habilitação examinados e a proposta do credenciado foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos 
membros da Equipe de Apoio. 

Haja vista que a empresa foi habilitada, o Pregoeiro declarou vencedor, tendo adjudicado o objeto do certame ao mesmo. 

Encerramento 

Nada mais havendo a tratar, às--nove horas e trinta minutos, foram suspensos os trabalhos, pelo tempo necessário à lavratura 
da presente ata, com determinação para remessa dos autos a Sra. Presidente da FUNCABES, para fins de homologação - se 
for o caso - ou para as demais providências entendidas oportunas por aquela autoridade, encerrando-se os trabalhos, após a 
leitura desta ata, em voz alta, a qual vai assinada por todos os presentes. 

ASSINAM: 

RO E EQUIPE DE APOIO 

DE OLIVEIRA (Pregoeiro) 

VlLMADAJSILVA SANTO 

TERESA CELIA DE MATTOS MORAES DOS SANTOS 

REPRESENTANTE DA EMPRESA 

CARLO RTINS TALARICO 
BAN7ANTANDER (BRASIL) SA 


