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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPES  
PREGÃO Nº 0141/2021 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00163.11.07.611.2021 
 

Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, no Auditório da Coordenação de Materiais e 
Patrimônio – CMP da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, 
Camaçari, Bahia, foi realizada a abertura Licitação na Modalidade Pregão n.º 0141/2021 – (PRESENCIAL), cujo objeto é Prestação de 
serviços bancários para o pagamento da remuneração, proventos e benefícios de empregados, servidores ativos, inativos, 
pensionistas e não efetivos; e fornecedores da Administração Direta e Indireta (ISSM, LIMPEC, STT) do Município de Camaçari, sob a 
condução da Pregoeira, Aricele Guimarães Machado Oliveira  e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designadas pelo Decreto Municipal 
n.° 7468/2021. A Pregoeira abriu a sessão, solicitando a Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação, identificação e 
credenciamento do representante das licitantes presentes, bem como a entrega dos envelopes n.º 01 - Proposta de Preços e n.º 02 - 
Documentação de Habilitação. Participaram do certame as empresas: 1.  ITAÚ UNIBANCO S.A (Representante legal: Rodrigo Figueiredo 
Silva); 2. BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (Representante legal: Fabio Freire Polito). O representante legal da  CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL (Representante legal: Eduardo Luiz Murta de Oliveira Miranda)  se credenciou  e não apresentou  os envelopes de n.º 01 - Proposta 
de Preços e n.º 02 - Documentação de Habilitação. Participaram da sessão como ouvintes Marcus Paulo Neves Brito e Danilo Daltro de 
Oliveira. Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, deliberou a Pregoeira em encaminhar ao licitante presente, para fins 
de vistas e rubrica.  
A Pregoeira comunicou que os envelopes cujas empresas que tiverem as propostas desclassificadas, ficarão sob a guarda da Comissão até a 
assinatura do contrato pela empresa vencedora. Após este a empresa será convidada através do Portal de Compras de Camaçari, na página 
onde se deu a publicação do aviso da licitação. As licitantes que não resgatá-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os mesmos serão 
destruídos. A Pregoeira, dando seguimento à sessão, procedeu à abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS, apresentando os 
seguintes valores: 
 
 

LOTE ÚNICO:  valor global estimado pelo município: R$15.352.006,43  
 

LICITANTES 
VALOR TOTAL (R$) 

 
ITAÚ UNIBANCO S.A 18.500.000,00 
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 15.470.000,00 
 

Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, deliberou a Pregoeira e equipe de apoio em encaminhar ao licitante presente, 
para fins de vistas e rubrica. A Pregoeira classificou as propostas. 
 

FASE DE LANCES  
 

Para iniciar a etapa de lances verbais,  o menor lance será de R$15.352.006,43 (quinze milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, seis reais e 
trinta e seis centavos. 
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EMPRESA PROPOSTA DE PREÇO (R$) 
LANCES (R$) 

NEGOCIAÇÃO 
(R$) 

1ª RODADA 1ª RODADA 

ITAÚ UNIBANCO S.A 18.500.000,00 S/L S/LANCE 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 15.470.000,00 S/L  
 

A licitante ITAÚ UNIBANCO S.A ofertou o maior valor global de R$ 18.500.000,00 (dezoito milhões e quinhentos mil reais), como a 
empresa  BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A não deu lance, a Pregoeira perguntou a licitante ITAÚ UNIBANCO S.A, se tinha algum valor 
ainda a ofertar, pela mesma foi dita que não. A Pregoeira aceitou o valor ofertado por estar acima do estimado pela Administração, sendo, 
portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com abertura do envelope contendo os documentos de 
habilitação. A Pregoeira suspendeu a sessão para análise mais detalhada dos documentos de habilitação. Os envelopes n.º 02 - 
Documentação de Habilitação permanecem sob o poder da Comissão devidamente lacrados e rubricados. 
 

Nada mais havendo digno de registro, lavrou-se a presente ata que vai assinada por todos os presentes. Esta Ata será disponibilizada no 
Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma página onde se deu o aviso - campo 
<ANEXOS>.Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos em seguida lavrou a presente ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza Silva  
Presidente/Apoio 

 
Aricele Guimarães Machado Oliveira 

Pregoeira 

 
 

Wadna Cheile Melo da Costa 
Apoio 

Michelle Silva Vasconcelos 
Apoio 

 
Licitantes Presentes: 

 EMPRESA REPRESENTANTE TELEFONE ASSINATURA 

ITAÚ UNIBANCO S.A Rodrigo Figueiredo Silva (71) 99984-4511  

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Fabio Freire Polito (79) 3205-7262  

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  Eduardo Luiz Murta de Oliveira Miranda (71) 3402-8712  
 

 
Alberto Luiz Vasconcelos Vidal 
Representante da Secretaria da Fazenda – SEFAZ 
 
 

Marcus Paulo Neves Brito  
Participante ouvinte 

Danilo Daltro de Oliveira  
Participante ouvinte 


