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Processo: 31.145-8/2017 

Pregão nº 02/2017 

 
OBJETO:  Contratação de instituição registrada ou devidamente autorizada pela 
Comissão de Valores Mobiliários a prestar os serviços de Custódia Qualificada 
e Controladoria de títulos e valores mobiliários para o Instituto de Previdência 
do Município de Jundiaí – IPREJUN. 
 
 

PREÂMBULO 
 
No dia 08 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas, reuniram-se no Instituto de Previdência do 
Município de Jundiaí – Iprejun, sito a Avenida da Liberdade, s/nº - 6º andar – Ala Norte – Paço 
Municipal – Jundiaí/SP, o Pregoeiro OMAIR JOSÉ FEZZARDI, e a equipe de apoio, Senhores 
DENISE DURÃES RODRIGUES e ANGIE AP. ARAÚJO, designados conforme Portaria nº 
1094 de 07 de dezembro de 2017, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. 
 
 

CREDENCIAMENTO 
 
Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados 
presentes, visando a comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e 
prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade: 
 
 
REPRESENTANTE  EMPRESA  TIPO  
Hederson Marcio Cantos  ITAU UNIBANCO S.A.  Outras  
Raquel Martins Negrão  BANCO BRADESCO S.A.  Outras  
 
O Pregoeiro considerou que as licitantes acima descritas estão em regularidade para fins de 
credenciamento de seus respectivos representantes legais e colocou os documentos de 
credenciamento à disposição dos representantes para verificação. 
 
Em seguida recebeu as declarações das licitantes de que atendem plenamente os requisitos 
de Habilitação e as declarações de que inexiste impedimento legal conta a licitante, 
estabelecidos no Edital, bem como os dois envelopes contendo as Propostas de Preços e os 
Documentos de Habilitação, respectivamente. 
 
O Pregoeiro comunicou o encerramento da fase de credenciamento. 
 

 
 

REGISTRO DO PREGÃO 
 
Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas de Preços e, com a 
colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do 
objeto, prazos e condições de fornecimento, com aqueles definidos no Edital, tendo 
examinado a possibilidade desclassificação das propostas desconformes e selecionando 
entre os Autores das demais, os Licitantes que participarão da Fase de Lances, em razão dos 
preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 
17/07/2002. 
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Todas as propostas de preços foram consideradas regulares. 
 
Em seguida, o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais 
em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma: 
 
 
Fase: Propostas  
Hederson Marcio Cantos 228.000,00 0,00 Selecionado  
Raquel Martins Negrão 230.000,00 0,88 Selecionado  
   
Fase: 1a. Rodada  
Hederson Marcio Cantos 223.000,00 0,00 Selecionado  
Raquel Martins Negrão 225.000,00 0,90 Selecionado  
   
Fase: 2a. Rodada  
Hederson Marcio Cantos 223.000,00 0,00 Vencedor  
Raquel Martins Negrão 225.000,00 0,90 Declinou  
  

 
 

CLASSIFICAÇÃO 
 
Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente 
de valor, respeitada a ordem de classificação abaixo: 
 
EMPRESA  VALOR  %  CLASSIFICAÇÃO  
ITAU UNIBANCO S.A.  223.000,00  0,00  1º lugar  
BANCO BRADESCO S.A.  225.000,00  0,90  2º lugar  

 
 

NEGOCIAÇÃO 
 
Quanto a negociação do preço da menor oferta, ou seja, o valor global R$ 223.000,00, o 
Pregoeiro considerou que está abaixo do valor estimado encontrado nos autos (R$ 
230.000,00), considerando que o valor global obtido é ACEITÁVEL por ser compatível com os 
preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação. 
 
 

HABILITAÇÃO 
 
Aberto o 2º Envelope da Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os 
documentos de habilitação, foi verificado que houve o atendimento aos requisitos 
estabelecidos no Edital. 
 
Os documentos de habilitação examinados e as propostas de preços foram rubricados pelo 
Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados a disposição das Licitantes para 
exame e rubrica. 
 

ADJUDICAÇÃO 
 
Ato contínuo, consultados os representantes das Licitantes, não houve qualquer interesse em 
interpor recurso, por conseguinte o Pregoeiro adjudicou o menor preço global classificado em 
primeiro lugar (R$ 223.000,00) à proposta da Licitante Itaú Unibanco S.A. As demais Licitantes 
não desejaram fazer quaisquer outros apontamentos. 
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ENCERRAMENTO 
 
Em seguida as Licitantes foram informadas que os Envelopes de Documentação para a 
Habilitação não abertos ficarão à disposição para retirada após a conclusão do certame e 
assinatura do contrato, no Iprejun, no setor de licitações. 
 
Nada havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos 
membros da Equipe de Apoio e representantes das licitantes relacionadas. 
 
ASSINAM: 
 
 
LICITANTES                   PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO 
 
 
 
 
______________________________        ___________________________________ 
Hederson Marcio Cantos             OMAIR JOSÉ FEZZARDI 
ITAU UNIBANCO S.A.              Pregoeiro 
CPF: 105.220.298-50 
RG: 20.372.576 SSP/SP 
 
 
 
 
______________________________        ___________________________________ 
Raquel Martins Negrão                                                          Angie Ap. Araújo 
BANCO BRADESCO S.A.                          Membro 
CPF: 318.055.978-09 
RG: 34069793-3 SSP 
              
 
 
 
 
______________________________        ___________________________________ 
Sonia Romon          Denise Durães Rodrigues 
BANCO BRADESCO S.A.                 Membro 
CPF: 852.303.919-87 
RG: 44982402 SESP PR 
 
 
  


