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Atas

ATA DE REALIZACAO DO PREGA0 PRESENCIAL
No ooi/2o22 -Sessao N° 001

Processo

: 22/2022

0bjeto

: Contratagao de pessoa juridica especializada, para prestapao de servigos de locagao de

sistemas: contabilidade pdblica, gestao de pessoal, folha de pagamento com m6dulos

do e-social e contracheques online, financeiro, patrim6nio, controle intemo, diirias e

almoxarifado, conforme projeto anexo a este edital.

I - Aberiura da Sessao
As 10: 15 horas do dia 14 de junho de 2022, reuniram-se na sala do setor de Licitap6es a

Pregoeira Ad6lia Andrade de Oliveira e os membros da Equipe de Apoio designados pela
Portaria n° 034/2022, de 09/05/2022, com base na Lei Federal n° 10.520/2002, e,

subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666/93, para realizar os procedimentos relativos ao
processamento do Pregao Presencial N° 001 /2022, tipo menor preco global. Inicialmente,
a Pregoeira declarou aberta a sessao, passando-se de imediato a fase de credenciamento.

2 - Credenciamento
Declarando aberta a fase de credenciamento a Pregoeira solicitou aos representantes que
apresentassem os documentos exigidos no item 5 do Edital. Depois de analisados os

documentos pela Equipe de Apoio, foi considerada credenciada a empresa abaixo, com
seu respectivo representante :
EMPRESA
ST CONSULTORIA EIRELI

ME / EPP

CNPJ/CPF

NAO

04.706.403/0001-01

REPRESENTANTE
MAURO JOSE MAGALHAESTEIXEIRA

IDENTIFICACAO
215464605

3 - Da Declaragao de Atendimento e da Entrega dos Envelopes.
Em seguida a Pregoeira solicitou que o interessado credenciado apresentasse a

declara¢ao de pleno atendimento aos requisitos para habilitagao, bern como que

•?``.
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4 - Da Classifica¢ao das Propostas
Aberto o envelope contendo a proposta, a Pregoeira franqueou o acesso de todos os
interessados ao contetido da mesma, solicitando que as rubricassem. Ap6s, a Pregoeira e

a Equipe de Apoio passaram a analise da adequagao da proposta aos requisitos do Edital.

Consideraram que a proposta estavam adequada. Passou-se, entao, a classificagao da
proposta de menor prego ficando assim classificada para a fase de lance os seguintes
licitantes:
EMPRESA

CLAS.
I

ST CONSULTORJA EIRELI

CNPJ/CPF

VALOR GLOBAL

04.706.403/0001-01

RS

11.700,00

5 - Dos Lances
5.1 -Lances:

Tendo em vista que somente urn licitante apresentou proposta, nao houve a etapa de
lances, passando a Pregoeira para a fase de negociapao.

5.1a -Rodada de Negociacao
Como nao houve a etapa de lances, a Pregoeira declarou encerrada a fase passando-se
para a fase de negociacao, cujo resultado assim, se mostrou:
EMPRESA

CLAS.
I

ST CONSULTORIA EIRELl

CNPJ/CPF

NEGOCIACAO

04.706 .403/0001 -01

RS

CNPJ/CPF

MENOR LANCE

04,706.403/0001-01

RS

11.500,00

5.1b -Classificacao Provis6ria
EMPRESA

CLAS.
I

ST CONSULTORIA EIRELI

11.500,00

6 - Da Habilitacao
Ap6s a classificacao provis6ria do licitante passou-se, assim, a abertura do envelope 02
de habilitapao.

A Pregoeira declara a vencedora CLASSIFICANDO-A DEFINITIVAMENTE confome
o quadro demonstrativo abaixo, em ordem crescente de precos:

1

C;NPIIC:PF

EMF'RESA

CLAS.

ST CONSULTORIA EIRELl

MENOR LANCE

RS

04.706.403/0001-01

Q

pag'#
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Fica registrado que de acordo com o item 12.I do presente edital a proposta final,

contendo planilha atualizada de custos e formapao de pregos e eventuais justificativas

apresentadas pelo proponente vencedor, devefa ser encaminhada no prazo de 24 horas,
no e-mail comissao.]icitacao@valenca.ba.leg.br.

7 - Da fuse de Apl.esentacao de Recursos
Ap6s a classificapao definitiva do vencedor, a Pregoeira avisou que o licitante que
quisesse interpor recurso contra o procedimento deveria manifestar imediata e
motivadamente a sua inteneao, que seria registrada no final da ata. Nenhum participante

manifestou inten€ao de recorrer.

8- Das Ocorrencias na Sessao Pdblica
Nao houve ocorrencias dignas de nota.

10 - Encerramento da Sessao
Nada mais havendo a tratar a Pregoeira encerrou a sess5o, da qual, para constar, lavrouse a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pela Pregoeira,
Equipe de Apoio e pelos licitantes.

A COMISSAO:

ftQi--

ADELIA ANDRADE DE OLIVEIRA
(PREGOEIRA)

'ir / , #A
•

.

I_:`..1.?

..jz -,.---

..`.1``

DRADE

(EQUIPE DE APOIO)

ST CONSULTORIA EIRELI,

MAURO JOSE MAGALHAES TEIXEIRA. RG 215464605

;=,:-.'\.-"..:;.,...
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MUNICIPAL DE VALENCA E 0 BRB -BANCO

DE BIIAsf LEA S/A.

A CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA com sede na Rua Vereador Ant6nio Souza, 139, Tamarineiro,

¥:|eon£:{:a:acpEepias45c.8R%-E°N°E°rfuTi;S::i::esne°ntacdNapJpo:a:eu°p::s,i:hot:9S5r:2#3°R`±-c3[36:3SkesEact£
:;,Me°oS'BRrfi€8jb°£P8°faa€f°[]dA°sR.i.n:3E°B::::t?t4u7cSS¥nBaAic[:,Sr:r|t,°n:u°,acdpaFaso°bD%tnr:to8F6e9d.:rta:,.3c:5msede em Brasilia - DF, Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5 Lote C, CEP 70.040-250, inscrita
no CNPJ sob o no 00.000.208/0001.00, neste ato denominado BRB, representada pelo Diretor
Executivo de Varejo, senhor DARIO OSWALDO GARCIA JUNIOR, brasileiro, divorciado, bancario,

portador do CPF no 524.104.711-53, e da Carteira de ldentidade n° 1.243.770 -SSP/DF, residente
nesta capital, tern entre si justo e acordado o presente convenio, na forma das disposie6es legais
em vigor e mediante as seguintes cl5usulas e condic5es:

CL^USULA PRIMEIRA -DO OBJETO:
0 presente conv€nio tern por objeto definir os deveres e as responsabilidades das partes
convenentes na operacionalizae5o de empr€stimo a ser concedido pelo BRB aos servidores ativos
e Vereadores integrantes do quadro permanente e em comissao da CONVENENTE, correntistas do
Banco de Brasilia S/A - BRB mediante consignacao em folha de pagamento, com o consequente
eestabelecimento de rotinas operacionais pare viabilizar o desconto dos encangos mensais relativos
aos cfeditos concedidos.

CL^USULA SEGUNDA -CONDIC6ES GERAIS:
Os empfestimos concedidos, bern como os prazos de pagamento, as taxas de juros, tarifas e o
sseguro das operas5es obedecerao as orientac6es e normativos intemos do BRB e da Camara
Municipal de Valence ou autoridades competentes, sendo os valores correspondentes e os
respectivos encangos pagos pelo financiado ao BRB, conforme o estabelecido na proposta/contrato
de empfestimo, na quantidade das prestae6es mensais e sucessivas ali mencionadas.
PARAGRAFO PRIMEIRO: Devefa ser observado o limite da mangem consign5vel ou 30% (trinta
por cento) da remuneracao mensal do servidor, sob garantia de consignacao em folha de pagamento,
tendo como fundamento na Lei Federal que versa sobre consignac6es.

CL^USuLA TERCEIRA-DAS ATRIBUIC6ES DA CONVENENTE:
Compromete-se a CONVENENTE a adotar todas as provid€ncias estabelecidas em expediente que
vierem a ser fomecidas pelo BRB contendo instmuc6es complementares a promoc5o dos
empr€stimos a serem concedidos aos servidones ativos e Vereadores, desde que se trate de medidas
compativeis com as normas intemas da CONVENENTE.

PAARAGRAF0 PRIMEIRO: A CONVENENTE obriga-se a recolher ao BRB o total correspondente
as importancias descontadas, ate o dia 10 do mts subsequente a data de efetuacao do desconto
1

`ii.---
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em folha de pagamento. Os valores serao creditados pela CON\/ENENTE na conta corrente no
027.o23914-6, Agchcia Central no 027, de titularidade do BRB. Antes do credito da folha, deve ser
remetida ao BRB uma relag5o contendo nome, matrieula e conta corrente do servidor, bern como o
valor e o ndmero da prestasao consignada. A relac5o devefa possuir leiaute especifico, previamente
definido pelo BRB.

PARAGRAF0 SEGUNDO_:_ Informar ao BRB, o eventual desligamento ou falecimento de servidores
ativos ou eletivos, bern assim as situas6es que temporariamente impossibilitem o desconto, tais
como excesso de deditos, licencas sem percep¢5o de vencimentos, afastamentos que impliquem
redugao de remunerag5o e outros de mesma natureza. Tao logo se normalize a situag5o, a
CONVENENTE se compromete a comunicar tal fato imediatamente ao BRB, para efeito de
reinclusao do desconto, em folha de pagamento.

PARAGRAFO TERCEIRO: A CONVENENTE credenciara junto ao BRB os responsaveis pela
autenticidade das informae6es prestadas, bern como pelas providencias de averbagao em folha de
pagamento. A CON\/ENENTE se obriga, ainda, a observar a margem consign5vel de forma que a
prestacao n5o devera ultrapassar 30% (trinta por cento) da remunerae5o mensal do servidor a
epoca da liberacao do credito.

PAR^GIIAFO OUARTO: A CONVENENTE exonera-se da obrigac5o do desconto em folha de
pagamento sempre que o servidor ou cango eletivo for demitido, exonerado ou afastado sem
remunerac5o, por qualquer causa, bern como em caso de auxilio previdenci5rio nao remunerado
pela COIWENENTE.

i:A::i:rLJ\a£U:]Ad=it:TosRIF+##=iEcoNVEMENTE o cTedlto, respeltada sue
programacao orcamentaria e suas normas operacionais, bern como as regras legais e as normas
emanadas do Banco Central do Brasil.

PARAGFtAFO PRIMEIRO_: a BRB devera enviar arquivo a CONVENENTE, contendo todas as
informa¢6es necessarias pare a consignagao em folha de pagamento das presta¢6es pactuadas com
os servidores ativos e Vereadores.

PARAGRAFO SEGUNDO: 0 arquivo referido no pafagrafo anterior sera encaminhado ate o dia 15
de cada mes. Apenas ap6s o recebimento deste relat6rio, a CONVENENTE obriga-se a processar
as consigna¢6es em folha de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

PARAGRAFO TERCEIRO: Somente sera processado o desconto em folha de pagamento, e
consequente credito a CONSIGNATARIA, dos valores correspondentes aos contratos informados pelo
BRB ate o dia 15 de cada mac. Os que forem informados ap6s essa data, ter5o o desconto feito
somente na folha de pagamento do mss subsequente.

##=Un#co#;eTOAt:mDt,gvch[enGaEaT£(seesento)mes,es,se.nd9_qoultpd`o.?spart¥qeTu_nT_5ile
a qualquer tempo, mediante aviso escrito, com antecedencia de 30 (trinta) dias, contados a partir
da ciencia da outra parte', n5o cabendo, pelo uso desta faculdade, indeniza€5o de qualquer esp€cie

:o:t,qnuueaiTo:"pC:::inn,aeLm:fi::av:guos;aac€°LAdfspurEeisEaRmceEn[tif,°ast€C:n::::j°vsai,;nuqaa:::daev:£aods°::
empr6stimos concedidos.
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PARAGRAFO PRIMEIRO: A vigencia do presente convenio se iniciafa a partir da assinatura do
instrumento contratual.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ocorrendo o descumprimento, por parte da CONVENENTE, de qualquer
cl5usula ou condi€ao aqui estipulada, notadamente quanto a regularidade e exatidao dos

recolhimentos efetuados, a concessao de novos emprestimos estafa automaticamente suspensa,
ficando o seu restabelecimento a crit6rio do BRB.

qupasL::LJ\d::TraAmr :=Ca°toT:L#: conhecimento e observam a todas as lets, norma5,
regulamentos vigentes e outras a que estejam sujeitas, em especial as que se relacionam a atos de
corrupcao e a outros atos lesivos a Administracao Pdblica. As Partes se comprometem, ainda, a se
abster de praticar qualquer ato que constitua uma violacao as disposic6es contidas nestas
legislac6es.

cL^LisuLA SETIMA - pROTEcao DE DADOs pEssOAls:
PARAGRAFO PRIMEIRO: As Partes reconhecem que Dados Pessoais podem ser coletados e
compartilhados e que s5o considerados Controladores independentes com relagao a seus pr6prios
Dados Pessoais e suas atividades de lTatamento, sendo cada uma das Partes responsavel por tais
Dados Pessoais e Tratamentos, inclusive a definic5o da base legal aplicavel, ficando a outra Parte
livre de qualquer obrigagao ou responsabilidade que dela derive.
PARAGRAFO SEGUNDO: Os demais termos utilizados em letra maidscula nesta Clausula tern o
significado a eles atribuidos na Lei n.013.709/18 rLei geral de Protecao de Dados" ou "LGPD| ou
no Convchio.

PARAGRAFO TERCEIRO: As Partes acordam que o Tratamento de Dados Pessoais fornecidos e/ou
recebidos por qualquer das Partes a outra em razao do Conv€nio devefa ser r.ealizado em
consonancia com a legislacao brasileira, e dever5o oumprir as diretrizes previstas na LGPD, incluindo,
mas nao se limitando, a:

a) adotar medidas de seguranca, tecnicas e administrativas, aptas a proteger os Dados Pessoais de
acessos nao autorizado e de situas6es acidentais ou ilicitas de destruic5o, perda, alteracao,
comunicacao ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito;
b) possuir mecanismos suficientes pare garantir que a utilizasao dos dados Pessoais sera realjzada
em conformidade com a LGPD;

c) em caso de incidente de seguranca, realizar as comunicac5es necess5rias aos 6ngaos reguLadores
e aos Titulares e adotar as medidas necess5rias pare identificar e remediar as causas do incidente
de seguranca;

d) responder pefas demandas e pelas perdas e danos que causar a outra Parte, aos Titufares ou a
terceiros, que tenham sido causados em decorr€ncia da coleta, do uso ou do fomecimento de Dados
Pessoais no ambito do Convenio ou de seu uso em desacordo com o Convenio ou com a Lei, ou
ainda em decorrencia de incidentes de seguranca sob a sua responsabilidade.
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PARAGRAFO OUARTO: Cada Parte sera responsavel pelo atendimento das solicitac6es dos
Titulares e solicitac6es decorrentes de Lei e conforme LGPD ou legislasao aplicavel, no que diz
respeito aos Dados Pessoais que coletar e/ou tratar para fins de execu€ao do Conv€nio.

#=:±#:^m=t:::::aso[#,E:r#:::bFTse,vonacpnd[cEode]ovem.ap.i_nq[:
nos termos da legislacao, e/ou em condigao analoga a de escravo, e declaram que suas atividades
n5o incentivam a prostituicao e que procuram conduzir as suas atividades em observancia a
legislac5o socioambiental aplicavel.

#E::LAei=°e:Ao-iRE_Larcadeva|enca-EA,comp.npnqa.de.qu.afau_e_r_?TIP_,_POT_T_a.I:
privilegiado que seja, para soluc5o de qualquer pendencia judicial originada do presente instrumento.

E por estarem, assim, justos e convencionados, firmam o presente convenio em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, para que produza os devidos e legais efeitos, na presenca das testemunhas
abaixo.

Brasilia-DF

,

de

de 2022.

3£Rt?AOSWArap:gstw¥pe:g;g;
JU NIOR:52410471 juNIOR524I o471153
Dados: 2022.0523

'53

PELO BRB:

21 :57re i)3'OO'

I.,,,,,,,,,,,,I,,..........................................,,,,,111111,,,......

DARIO OSWALDO GARCIA JtlNIOR
Diretor Executivo de Varejo

PELA CONVENENTE:

TESTEMUNHAS:

ERICA SANTOS

ASsinado de forma digital por ER|cA

ARAUJO:01135825106

i:£%;2¥#.?;0:;:253:?;L°5,oo,

1111,,,1

,...................-...................................,.............

NOME:

CPF no:
HILLA RAFAELA SOCORRO DE
OLIVEI RA:02922783146

13=±noaRdfd;Eo5T#Ei#%!#!:r46RAFAELA
Dados: 2o22.o5.121524:32 ®3'oo'

NOME:

CPF no:
4
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