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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO   PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO 
 

Processo n.º  48763 / 21 

 

Chamada Pública: n.º 02 / 21 

 

Ref.: Credenciamento II. 
 

 

 

Às 14:30 h  do dia 28 / 12  /2021, nas dependências da sala onde se 

encontra instalada a Comissão Permanente de Licitação nomeada 

através de Portaria, na Rua Joaquim das Neves, nº 211 - térreo - Vila 

Caldas, reuniram-se seus membros com a finalidade específica de 

receber e analisar o conteúdo do envelope contendo a Documentação do 

Banco do Brasil S/A, e dar continuidade à formalização da Chamada 

Pública supra, que tem por objeto o credenciamento de instituições 

financeiras para prestação de serviços bancários de recolhimento de 

tributos, impostos, taxas, dívida ativa, preços públicos e demais 

receitas devidas à municipalidade nos canais de atendimento e 

correspondentes bancários, através de DAM (documento de arrecadação 

municipal), em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, 

com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados, 

oriundo do Processo  Administrativo  n.º  48763 / 21.  

 

 

Considerando que só nesta data o Banco do Brasil S/A apresentou a 

documentação solicitada nesta Chamada Pública, e que sua recusa 

prejudicaria o município, pois teríamos uma instituição financeira a 

menos para fazer a arrecadação de tributos, impostos, taxas, e demais 

receitas devidas à municipalidade que por consequência também 

prejudicaria a população. 
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Considerando que se trata de um chamamento público para 

credenciamento onde todos os bancos que apresentassem a 

documentação seriam considerados credenciados, e, portanto não 

haveria vencedor, esta Comissão visando favorecer a arrecadação deste 

município, concordou em aceitar a documentação do Banco do Brasil 

S/A considerando-o credenciado. 

 

O resultado da análise da documentação será publicada no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo.  
 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião para a qual se 

lavrou esta ata, sem emendas ou rasuras, que depois de lida e achada 
conforme vai assinada por todos. 

 

Comissão Permanente de Licitação: 

 

 

Leydiane Ferreira dos Santos – Presidente  

 

Eliana dos Santos Soares Santana – Membro  

 

Ivana Lopes – Membro   

 

Guilherme Moreira de Oliveira – Membro 

 

Pietro Vincenzo - Secretário 

 

 

 


