PREFEITURA DE SANTA CRUZ/PE
CNPJ Nº 24.301.475/0001-86

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ – PE, ATA DA REUNIÃO PARA RECEBIMENTO E
ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS ESCRITAS
E LANCES VERBAIS E DE HABILITAÇÃO RELATIVAS AO PREGÃO (PRESENCIAL FORMAÇÃO

DE

REGISTRO

PREÇOS)

Nº

001/2021-PMSC,

E

PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº001/2021-PMSC;

Às 09:00 (nove) horas do dia 18 (dezoito) de janeiro do corrente ano de 2021 (dois mil e vinte
e um), foi realizada a reunião na sala das licitações da Prefeitura Municipal de Santa Cruz,
Estado de Pernambuco, para sessão do Pregão (Presencial - Formação de Registro
Preços) Nº 001/2021-PMSC, e Processo Administrativo Nº001/2021-PMSC, cujo
objeto é selecionar empresa do ramo pertinente, com proposta mais vantajosa pelo "menor
preço por item”, objetivando o eventual fornecimento de implementos agrícolas de pequeno
portes, "Grades Aradora pesada", destinado a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente do Município, para o gradeamento e preparo do solo para o plantio agrícola nas
propriedades dos agricultores do Município, conforme especificações do Termo de Referência,
com entrega imediata, durante 12(doze) meses;
Aberta a reunião, estando presentes, o pregoeiro e os Membros da Equipe de Apoio,
constatou-se que apesar de sido publicada no DOM (Diário Oficial Municipal) mural do átrio da
Prefeitura Municipal de Santa Cruz, em tempo hábil, foi constatado que não apareceu nenhum
licitante interessado ao certame. Por fim, diante do exposto, foi a mesma declarada
DESERTA, o presente certame licitatório, pelo o motivo de não ter comparecidos nenhum
licitante interessado, para o certame, para a execução dos serviços objeto da presente
licitação, nos referidos itens, e por ter sido este o critério de julgamento.
Nada mais havendo a tratar ou deliberar, foi encerrada a reunião, tendo sido lavrada a
presente ata, que foi ao final assinada pelos presentes.

___________________________________
Pregoeiro Municipal

___________________
Membro da Equipe de Apoio

___________________
Membro da Equipe de Apoio

________________________
Membro da Equipe de Apoio
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PREFEITURA DE SANTA CRUZ/PE
CNPJ Nº 24.301.475/0001-86

HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita do Município de Santa Cruz, no uso de suas atribuições legais e levando em
consideração o resultado do julgamento do Pregão (Presencial - Formação de Registro
Preços) Nº 001/2021-PMSC, e Processo Administrativo Nº001/2021-PMSC, que tem
como objeto objetivando o eventual fornecimento de implementos agrícolas de pequeno
portes, "Grades Aradora pesada", destinado a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente do Município, para o gradeamento e preparo do solo para o plantio agrícola nas
propriedades dos agricultores do Município, conforme especificações do Termo de Referência,
com entrega imediata, durante 12(doze) meses, conforme especificações constante no edital,
resolve, HOMOLOGAR, o resultado do Pregão Presencial -SRP Nº 001/2021, que declarou
DESERTA o presente certame para o fornecimento do objeto da presente licitação, por ter
oferecido os menores preços para os aludidos itens e por ter sido este o critério de julgamento
da licitação.
Santa Cruz (PE), 22 de janeiro de 2021.
Eliane Maria da Silva
Prefeita do Município
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