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ATA DA SESSÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 2018.09.27.1.
OBJETO: Contratação de Instituição Financeira, Pública ou Privada, através de permissão onerosa
de uso, para operar os serviços e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos
servidores ativos da Prefeitura Municipal de Umari/CE, com exclusividade, sem ônus para a
contratante, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme especificações apresentadas no Edital
Convocatório.
Data de Abertura: 01 de novembro de 2018.
Horário: 09:00 horas.
Local: Prefeitura Municipal de Umari.
Endereço: Rua 03 de Agosto, 200, Centro, Umari/CE.
Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e dezoito, na sede da Prefeitura Municipal de
Umari, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Umari, em sessão
pública, nomeada pela Portaria n. 294/2018, de 08 de outubro de 2018, da Senhora Prefeita
Municipal, sendo composta pelos membros Diogo Lima Crispim, Marlúcia Bezerra Duarte e Tiago
Miguel Alves, sob a presidência do primeiro, para que fossem recebidos os envelopes de habilitação
e propostas de preços referentes à Licitação na modalidade Concorrência n. 2018.09.27.1, cujo
objeto supracitado. Pontualmente às 09:00 horas, o Senhor Presidente declarou que estavam abertos
os trabalhos da presente licitação, nomeando a Senhora Marlúcia Bezerra Duarte, para secretariar a
reunião, determinando que fosse realizada a chamada dos interessados a participarem do presente
processo. Feita a devida chamada, fora constatado que nenhum licitante se fez presente, quando o
Senhor Presidente concedeu um prazo de 15 (quinze) minutos para possíveis atrasos. Decorrido a
referida tolerância e como nenhum interessado acudiu ao chamado, o Senhor Presidente declarou o
certame licitatório DESERTO pela ausência de licitantes. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente determinou que fosse encerrada a pre
te se ão, do que para constar foi lavrada a
presente Ata, que vai assinada por mim,
, Marlúcia Bezerra Duarte, que
secretariei, pelo Presidente e demais membros da Comissa .
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