COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REALIZAÇÃO DE CERTAME DECLARADO DESERTO REFERENTE AO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018
Às 09h15 min do dia 06 (seis) do mês de abril de 2018, na sala da
Comissão de Licitações, na sede do IPARV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO VERDE-GOIAS, onde
reuniram-se o Pregoeiro LOURISVALDO OLIVEIRA MONTALVÃO, e equipe de apoio,
MARIA PIRES GUIMARAES RODRIGUES e RENATA PAULA DA SILVA PESSOA,
designada pela Portaria nº. 002/2018, com a finalidade de proceder à recepção e abertura
e julgamento referente PREGÃO PRESENCIAL n°. 002/2018, Contratação de empresa
especializada em serviços de solução de pagamento por meio eletrônico, que realize
captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras nos
recebimentos por cartão de crédito e/ou débito, à vista, através de terminais móveis e fixos
PINPAD/TEF, com aceitação mínima das bandeiras VISA, VISA ELECTRON,
MASTERCARD e MASTERCARD MAESTRO, para atender as necessidades do
IPARV-ASSISTÊNCIA, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I
do Edital.
Devidamente publicado o aviso e disponibilizado de forma gratuita o
edital e seus anexos no Placar do Iparv Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores Municipais de Rio Verde-Goiás, no site oficial do IPARV, em jornal de grande
circulação (Diário do Estado), Endereço Eletrônico Completo (Internet) no Placar da
Prefeitura e Câmara Municipal, no dia e hora designado, após uma tolerância de 15
(quinze) minutos, notou-se o não comparecimento de qualquer licitante interessado. Diante
disso, o presente certame foi declarado DESERTO pela Comissão Permanente de
Licitação.
Nada mais havendo a tratar o Pregoeiro deu por encerrada a sessão,
lavrando a presente ata que vai devidamente assinada por ele e pelos membros da
COMISSÂO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e por quem mais o quiser.
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