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ATA D0 PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021, QUE TEM OBJETO A CONTRATAÇÃO 

DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE 

PROCESSAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DE 

FOLHA DE PAGAMENTO E CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE 

EMPRÉSTIMOS, PROCESSO FUNCABES N° 015/2021.

Aos 27 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 9h, reuniram-se no Auditório da Engenharia Civil, localizado a Rua 

Expedicionário Ernesto Pereira, S/N -  Portão 01, Centro, cidade de Taubaté, SP, mesma localidade, iniciaram-se os 

trabalhos em epígrafe, com a presença da pregoeira e respectiva equipe de apoio (doravante denominados apenas 

Pregoeiro), que ao final desta a subscrevem, designados pela Portaria DP N° 015/2021, conforme cópia às fls. 79 

desses autos, quando se constatou que, embora providenciada a divulgação do certame de que se cuida nos diversos 

jornais, conforme determinado pelo artigo 21 da Lei Federal 8666/93, em sua redação atual, nenhum envelope com a 

indicação desta licitação foi protocolado tempestivamente perante esta Prefeitura Municipal, ou perante essa Comissão 

Permanente de Licitação, com o que o certame de que se cuida foi considerado DESERTO. Nada mais havendo a 

tratar, às 9 h e 30 minutos foram encerrados os trabalhos, após a leitura desta ata em voz alta, sua assinatura por 

todos os presentes, e, considerando-se, derradeiramente, que este mesmo procedimento licitatório já foi instaurado 

por duas vezes, consecutivas, tendo, em ambas as vezes, sido declarado 'deserto', foi sugerida a remessa destes 

autos a Diretora Presidente com vistas à contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários de 

processamento e operacionalização de créditos provenientes de folha de pagamento e consignação em folha de 

pagamento de empréstimos , com dispensa de licitação ao amparo da Lei Federal 8666/93, em sua redação atual, 

artigo 24, inciso V, neste mesmo processo, se esse também o entendimento daquela autoridade.
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