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Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitações Públicas para análise e 
recebimento dos envelopes contendo os documentos para julgamento da fase de 
proposta de preços e dos envelopes de habilitação do Pregão nº 009/2020, 
Processo Administrativo nº 011/2020. 
 
Aos 04 (quatro) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (04/03/2020, às 
09:00 (nove) horas, os membros da comissão permanente de licitação da Prefeitura 
Municipal de Ipubi - PE, reuniram-se para o recebimento dos envelopes de Proposta 
de Preços e Habilitação relativo ao Pregão Presencial nº 009/2020, Processo 
Administrativo nº 011/2020, que tem como objeto  a  contratação de empresa do 
ramo pertinente para o fornecimento de material construção para atender as 
necessidades das secretarias municipais de obras e urbanismo, saúde, educação, 
assistência social e agricultura, com entrega de forma parcelada, pelo período de 9,5 
(nove e meio) meses, no exercício de 2020, conforme especificaçoes, quantitativos 
constantes do anexo I (Termo de Referência) do edital, conforme objeto descrito 
neste Edital.  O Sr. Presidente informou que o referido processo tem amparo legal 
fundamentado no artigo 22, II, § 2º e artigo 38, I, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
modificações posteriores. Em prosseguimento aos trabalhos, o Senhor(a) Presidente 
comunicou, que foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 
Pernambuco e   Diário de Oficial do Município, informando acerca do presente 
processo licitatório, conforme documentos insertos nos autos do citado processo. O 
Sr. Presidente deu prosseguimento aos trabalhos nos trâmites legais. O presidente 
da Comissão chamou em voz alta 03 (três) vezes para adentrarem na sala de 
Licitações os interessados em participarem do certame, prosseguindo os trabalhos 
verificou o não comparecimento de nenhum interessado, o presidente e demais 
integrantes da Comissão, tendo em vista os motivos supra, isto é, o não 
comparecimento de nenhum interessado em participar do certame, decidiram de 
forma unânimes em declararem DESERTA a referida licitação, haja vista o numero 
insuficiente de empresas para participar do certame, com o devido encaminhamento 
para o ordenador de despesa para homologação do resultado. Resolvendo encerrar 
os trabalhos. Em seguida o Presidente da CPL solicitou todos os membros da 
comissão permanente de licitação que rubricassem os documentos e propostas 
dando e assinassem a respectiva ata, dando como encerrada a reunião e 
assinassem a ata. Dando por encerrada a presente reunião, Ipubi-PE, 04 de março 
de 2020. 
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