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Início / Visualização do Ato

Belo Horizonte, Segunda-feira, 9 de Agosto de 2021.

  Acesse a Edição

PREGÃO ELETRÔNICO: ATA DE SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO PRESENCIAL 001/2021 - HOMOLOGAÇÃO
Edição: 6327 | 1ª Edição | Ano XXVII | Publicada em: 07/08/2021

SMFA - Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DE SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO PRESENCIAL 001/2021
 

Processo: 01-033.986/21-38
Objeto: Prestação de serviços de processamento de créditos oriundos de pagamentos de remunerações, proventos de
aposentadorias, pensões, benefícios, bolsas de estágio, pensões alimentícias; de realização de prova de vida dos aposentados
e pensionistas; e de realização de ratificação, retificação ou complementação dos dados cadastrais para o Município de Belo
Horizonte.
O Pregoeiro e a respectiva Equipe de Apoio, reuniram-se às 10:00 horas do dia 27/2/2021, no endereço rua Espírito Santos,
605 – 17º. Andar – Centro, da cidade de Belo Horizonte - MG, para realização da Sessão Pública de Licitação.
 

Aberta a sessão pública, o pregoeiro comunicou aos presentes que exaurido o prazo para apresentação dos envelopes de
habilitação e proposta de preços, nenhum interessado apresentou proposta para o referido pregão.
 

Em ato contínuo, o pregoeiro declarou o pregão deserto.
 

Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro declarou encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata.
 

Bancos presentes:
Banco Bradesco S/A
Banco do Brasil S/A
Caixa Econômica Federal

Emerson Duarte Menezes
Pregoeiro

Luiz Flávio da Silveira Dolabela
Equipe de Apoio

 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 001/2021

 

Processo nº 01.033.986.21.38
Objeto: Prestação de serviços de processamento de créditos oriundos de pagamentos de remunerações, proventos de
aposentadorias, pensões, benefícios, bolsas de estágio, pensões alimentícias; de realização de prova de vida dos aposentados
e pensionistas; e de realização de ratificação, retificação ou complementação dos dados cadastrais para o Município de Belo
Horizonte.
O Subsecretário de Administração e Logística, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA a licitação relativa ao objeto
supra referido para que produza seus efeitos legais e jurídicos.
 

Breno Serôa da Motta
Subsecretário de Administração e Logística

 

 

  Voltar

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Av. Afonso Pena 1212 - 30130-908 / Belo Horizonte - MG
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