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ATA DE ABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 

 
Ao décimo quinto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às 14h30min, o Pregoeiro Oficial e a 
Equipe de Apoio, designados através da Portaria nº 297/2019 do Gabinete da Procuradora-Geral de Justiça do 
Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), publicada no Diário da Justiça Eletrônico do TJ-Ba de 
20/02/2019, reuniram-se em sessão pública ocorrida na sala 104 da Coordenação de Licitação, prédio sede do 
MPBA, para a abertura da Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019, objeto Prestação de 
serviços bancários, com exclusividade da gestão, centralização e processamento dos créditos provenientes da 
folha de pagamento de membros, servidores, estagiários e inativos, conforme condições contidas no edital e 
anexos. A Licitação é regida pela Lei Estadual nº 9.433/05 e Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações. A 
apuração será por MAIOR OFERTA, consoante procedimento licitatório SIMP nº 003.0.19406/2019 de origem 
da DPGO-FMMP, autorizado pela SGA/MP de acordo com o parecer técnico-jurídico nº. 571/2019. O aviso de 
licitação foi divulgado através de publicidade no Diário da Justiça Eletrônico-TJ e Jornal Correio, em 03/07/2019, 
com divulgação no mural de avisos da Coordenação de Licitação/MP-Ba com disponibilização do edital no 
portal eletrônico da Instituição. Após a realização do credenciamento foi aberta a sessão pelo Pregoeiro, que 
fez a chamada de representante credenciado com registros de dados na presente ata, conforme quadro:  

EMPRESA REPRESENTANTES SITUAÇÃO TRIBUTAÇÃO 

BRADESCO SA, CNPJ Nº 60.746.948/0001-12 

DANILO DALTRO DE 
OLIVEIRA 

 
SILVIO VIEIRA DE MELO 

 
MARCOANDREY 

SANTOS MACEDO 

PRESENTE NORMAL 

O representante entregou os envelopes – habilitação e proposta de preços. Aberto o envelope de propostas de 
preços, o Pregoeiro fez a análise de seu conteúdo, juntamente com a equipe de apoio e o servidor da área 
técnica do MPBA, André Luis Sant’ana Ribeiro, da DPGO, presente à sessão. Após, o conteúdo das propostas 
foram entregues para vistas e rubricas dos presentes. Estando a proposta de acordo com as exigências do edital, 
a mesma foi selecionada para a etapa de lances e registrada no painel de apuração. O Pregoeiro iniciou a 
disputa, conforme registro no quadro comparativo de preços anexo à esta Ata e tabela abaixo: 

LOTE ÚNICO 

ORDEM LICITANTE 
VALOR GLOBAL EM R$ 

INICIAL FINAL 

1ª BRADESCO SA, CNPJ Nº 60.746.948/0001-12 11.196.130,00 11.196.130,00 

O valor global da empresa classificada foi considerado aceitável. O Pregoeiro abriu o envelope de documentos 
de habilitação para análise do seu conteúdo com a equipe de apoio, constatando pleno atendimento aos 
requisitos do edital declarou HABILITADA e VENCEDORA do certame a única empresa presente, qual seja,- 
BRADESCO SA, CNPJ Nº 60.746.948/0001-12. O Pregoeiro franqueou a palavra aos presentes e não havendo 
nenhuma manifestação contrária a decisão ADJUDICOU o objeto da licitação à referida empresa, com a 
proposta final no valor de R$ 11.196.130,00. Nada mais foi discutido ou acrescentado, lavrou-se a presente Ata, 
que depois de lida e achada conforme, segue assinada. Salvador-Ba, 15 de julho de 2019. 
 
 

 
__________________________ 

Alvaro Medeiros Filho 
Pregoeiro 

 

 
__________________________ 

Christian Heberth 
Eq. Apoio 

 

 
___________________________ 

Gerson Yamashita 
Eq.Apoio 
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___________________________ 

Fernanda Valentim 
Eq. Apoio 

 

 
___________________________ 

Monica Sobrinho 
Eq. Apoio 

 

 
__________________________ 

Andre Ribeiro 
DPGO/MPBA 

 
 
Empresa/Representante: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES ASSINATURA 

BRADESCO SA, CNPJ Nº 60.746.948/0001-12 

DANILO DALTRO DE 
OLIVEIRA 

 

SILVIO VIEIRA DE MELO  

MARCOANDREY SANTOS 
MACEDO 
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