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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022 

INEXIGIBILIDADE Nº 03/2022 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 01/2022 
ABERTURA DO ENVELOPE: DIA 18/10/2022 ÀS 09h30 
 
ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
01/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022. 

 
Às nove horas e trinta minutos do dia 18 de outubro de dois mil e vinte e dois, no Setor de 
Licitações do Município de Novais, localizada na Rua: Antônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, 
na Cidade de Novais, Estado de São Paulo, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, 
designada pela Portaria nº 01, de 03 de janeiro de 2022, sob a presidência da Sra. Liziani 
Aparecida Pivetta, estando presentes os demais membros que compõem a referida Comissão: 
Sra. Josiane Catarina dos Santos e a Sra. Rosalda Odete da Silva Sousa. A sessão teve como 
objetivo a realização dos atos de encerramento do prazo de entrega do envelope e abertura do 
mesmo referente ao Chamamento Público nº 01/2022, Processo Licitatório nº 061/2022, cujo 
objeto é a Credenciamento de Instituições Financeiras Públicas ou Privadas interessadas na 
prestação de serviços bancários para arrecadação de tributos municipais, impostos, taxas, dívida 
ativa e demais receitas públicas devidas à municipalidade, através de Documento de Arrecadação 
Municipal - DAM, com código de barras em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, 
postos de atendimento bancários e canais eletrônicos de acordo com as especificações 
constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Protocolou tempestivamente, o envelope a 
seguinte empresa participante: ---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Inscrita no CNPJ sob o nº 00.360.305/0001-04, situada no Setor 
Bancário Sul, Quadra 04, nº 34, Bloco A – Asa Sul, CEP: 70.092-900, Município de Brasília, Distrito 

Federal, sem Representante presente. ---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Declara aberta a sessão pela Srta. Presidente, a mesma solicitou aos membros da Comissão que 
conferissem sua inviolabilidade. Aberta a palavra, não houve manifestação. ----------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ato contínuo, a Srta. Presidente passou à abertura dos envelopes Documentação, colocando à 
disposição dos presentes os documentos nele contidos para exame e rubrica. --------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aberta a palavra novamente, não houve manifestação da empresa presente. Ato contínuo, a 
Comissão Permanente de Licitação, com base na análise minuciosa da documentação de habilitação, 
constatou e decidiu pela habilitação da empresa: ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Inscrita no CNPJ sob o nº 00.360.305/0001-04. ------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quanto aos preços fica definido o que consta no edital: ------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
R$ 2,34 (dois reais e trinta e quatro centavos) por recebimento de documento/boleto nos caixas 
eletrônicos / autoatendimento. 
R$ 2,09 (dois reais e nove centavos) por recebimento de documento/boleto pela Internet 
banking/ Aplicativos. 
R$ 2,74 (dois reais e setenta e quatro centavos) por recebimento de documento/boleto nos 
Correspondentes Bancários. 
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R$ 2,45 (dois reais e quarenta e cinco centavos) por recebimento de documento/boleto por 
débito automático. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por fim, a Sra. Presidente da Comissão de Licitação informou que o resultado quanto ao 
chamamento público deverá ser publicado na imprensa oficial do Estado de São Paulo, 
dispensado o prazo recursal haja vista que só acudiu um participante, sendo este habilitado. 
Informou, ainda, que após será homologado o resultado informado. Em nada mais havendo a 
tratar, a presidente da comissão Sra. Liziani Aparecida Pivetta, encerrou a sessão, lavrando-se a 
presente, que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão e por mim 
Josiane Catarina dos Santos, que secretariei a sessão. Comissão Permanente de Licitações do 
Município de Novais. 
 
 
 
 

LIZIANI APARECIDA PIVETTA 
Presidente / Comissão de Licitação 

 
 
 

JOSIANE CATARINA DOS SANTOS 
Membro / Comissão de Licitação 

 
 

 
ROSALDA ODETE DA SILVA SOUSA 
Membro / Comissão de Licitação 
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 MUNICÍPIO DE NOVAIS/SP 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022 - INEXIGIBILIDADE Nº 03/2022 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 01/2022 
 

EXTRATO – JULGAMENTO E RESULTADO - Processo Licitatório nº 061/2022. O Município de 
Novais, Estado de São Paulo, através da Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 
01/2022, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e disposições editalícias, TORNA PÚBLICO aos 
interessados que, após análise dos Documentos de Habilitação apresentados na sessão pública, 
realizada em 18/10/2022 as 09:30 horas, cujo objeto é a Credenciamento de Instituições 
Financeiras Públicas ou Privadas interessadas na prestação de serviços bancários para 
arrecadação de tributos municipais, impostos, taxas, dívida ativa e demais receitas públicas 
devidas à municipalidade, através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, com código 
de barras em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, postos de atendimento 
bancários e canais eletrônicos de acordo com as especificações constantes no ANEXO I – TERMO 
DE REFERÊNCIA, julgou HABILITADA a empresa: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Inscrita no CNPJ 
sob o nº 00.360.305/0001-04, Quanto aos preços fica definido o que consta no edital sendo: R$ 
2,34 por recebimento de documento/boleto nos caixas eletrônicos / autoatendimento; R$ 2,09 
por recebimento de documento/boleto pela Internet banking/ Aplicativos; R$ 2,74 por 
recebimento de documento/boleto nos Correspondentes Bancários e R$ 2,45 por recebimento 
de documento/boleto por débito automático. Município de Novais/SP, 18 de outubro de 2022. 
Comissão de Licitação.  
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