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Prefeitura Municipal de
Nova Soure publica:
• Ata De Licitação Pregão Presencial Nº 11/2022 – Objeto: Contratação
de serviços bancários, visando ao processamento do pagamento dos
servidores municipais ativos, à conta do Tesouro Municipal, excluídos os
aposentados e pensionistas que são pagos pela Previdência Social,
conforme consta no edital.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SOURE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022

Pregoeiro
Paulo Eduardo Saldanha da Silva
Equipe de Apoio
Daniel Ferreira da Anunciação
José Laércio da Silva Costa
Rita de Cássia Batista Bittencourt
Madson Antônio Ferreira da Costa
Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às nove horas e vinte e um minutos, após
tolerância ao horário estabelecido em Edital, no Setor de licitações, sede da Prefeitura, localizado, neste
município de Nova Soure – BA o Pregoeiro e Equipe de Apoio, conforme acima citados, respaldados pela
Portaria nº 01/2022 e Decreto nº 002/2022, Reunidos para a apuração do processo licitatórios Pregão
Presencial 11/2022 (Melhor oferta) em sua segunda convocação, após considerado como Deserto em
09/05/2022, com o Objeto para a Contratação de serviços bancários, visando ao processamento do pagamento
dos servidores municipais ativos, à conta do Tesouro Municipal, excluídos os aposentados e pensionistas que
são pagos pela Previdência Social, conforme consta no edital. Assim, o Pregoeiro declarou aberta a sessão
pública, logo após constatação de ausência de interessados, o Pregoeiro e equipe de apoio amparados pelas
Leis 8.666 e 15520 decidiram pelo fracasso pela 2ª vez consecutiva do certame com o resultado de
“DESERTO”. Dando por assim encerrada a sessão pública, registrou o Pregoeiro que o processo será
encaminhado à autoridade competente para fins de conhecimento e posteriores definições. Prefeitura
Municipal de Nova Soure, aos vinte e três dias de maio de dois mil e vinte e dois, as nove horas e quarenta e
seis minutos.

Paulo Eduardo Saldanha da Silva
Pregoeiro Oficial
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