
P R EFEIT U R A  M UNICIPAL D E  SÃ O  D E S ID É R IO - EST A D O  DA BAHIA  
C N P J N° 13.655.436/0001-60  
ATA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Referente ao Edital de Pregão Presencial N° 040/2019 que tem como 
objeto contratação de pessoa jurídica para fornecimento e/ou instalação 
de materiais de construção para acabamento e respectivos acessórios, 
para obras do Centro Educacional da Sede pertencente à Secretaria 
Municipal de Educação, de acordo com as necessidades da 
Administração Pública Municipal.Aos seis (06) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos (09:30) horário local, reuniu-se, a Senhora Pregoeira, Srâ. Márcia Bastos Carneiro da Silva e sua equipe de apoio, composta pelos membros: Humberto de Souza Dias Almeida e Leny Alves dos Santos, nomeados pelo Senhor Prefeito, através da Portaria nQ 101/2019, para a abertura e julgamento do Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial ns 040/2019, Processo Administrativo n- 1.503/2019. que tem como objeto , contratação de pessoa 

jurídica para fornecimento e/ou instalação de materiais de construção para acabamento e respectivos 
acessórios, para obras do Centro Educacional da Sede pertencente à Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a necessidades da Administração Pública Municipal, processo este que está sendo regido pelas disposições da Seção IV do Capitulo II da Lei 8.666/1993, com as alterações decorrentes da Lei 8.883/1994, tudo combinado com o Art. 37, XXI da Constituição Federal, Lei 10.520/2002, realizado de acordo com as cláusulas constantes do Edital de Licitação -  Pregão Presencial ns 040/2019 , e seus anexos. Iniciada a sessão, nenhuma empresa se fez presente, não havendo interessados. A Comissão segundo a Lei de Licitações decide DECLARAR 
DESERTA a licitação, que pelo não comparecimento de nenhum interessado em participar do certame, será publicado a repetição do Pregão. Nada mais havendo a relatar, a Srâ. Presidente Pregoeira encerra a sessão as nove horas e trinta minutos (09:30), da qual lavrou-se esta Ata, que vai assinada por ela e equipe de apoio. São Desidério (BA), 06 de dezembro de 2019.
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