ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
ATA DE REALIZAÇÃO DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017- 013
OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de instituição financeira para
prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores
ativos, efetivos, contratados, comissionados, inativos e pensionistas da
Prefeitura de Concórdia do Pará e concessão de crédito consignado em folha
de pagamento.
As 10:10hs do dia 09 de Maio de 2017, na sala de reuniões da Comissão de
Licitação, reuniram–se a Pregoeira Nelucy e Silva de Souza e respectivos
membros da equipe de apoio, Josimar Mendes das Chagas, Ana Claudia da
Rocha Bastos em substituição a Lucilene de Lima Carvalho, para a realização
do certame referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017- 013, cujo
objeto é a Contratação de instituição financeira para prestação de
serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos,
efetivos, contratados, comissionados, inativos e pensionistas da
Prefeitura de Concórdia do Pará e concessão de crédito consignado em
folha de pagamento. Abertos os trabalhos pela Pregoeira e Equipe de Apoio,
constatou-se que não houve o comparecimento de nenhum licitante. A
Pregoeira determinou uma prorrogação da sessão por trinta (30) minutos,
para propiciar a chegada de algum licitante, decorridos os trinta minutos e
reaberta a sessão pela Pregoeira, por não acudirem interessados, persistindo
a falta de licitantes, a Pregoeira resolveu encerrar a sessão considerando a
licitação DESERTA. Nada mais havendo a ser tratado na presente sessão, a
Pregoeira declarou encerrados os trabalhos, às dez horas e quarenta e
cinco minutos, sendo lavrada a presente Ata, que após lida e estando todos
de acordo, pede a Pregoeira que todos assinem.
Concórdia do Pará, 09 de Maio de 2017.
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