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MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG
Ata de Realização do Pregão Eletrônico Complementar nº 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 061

Às 17:33:22 horas do dia 28 de Julho de 2022 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da
Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto:
Registro de preços para contratação de serviços especializados em esterilização cirúrgica e microchipagem de cães e gatos, em
atendimento à demanda do Município de Córrego Fundo, respaldada através de recursos oriundos de Emenda Parlamentar Estadual de
Indicação como Transferência Especial, pela Indicação nº 91976 e Indicação nº 91846..

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02; na Lei Complementar nº 123/06; no(a) ;
subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos
ao aludido pregão.

Reiniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital.

Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 28/07/2022
17:33:22

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse
o momento para se manifestar.

Sistema 28/07/2022
17:43:22

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer
administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Mensagens do Item 2

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 28/07/2022
17:33:22

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse
o momento para se manifestar.

Sistema 28/07/2022
17:43:22

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer
administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Mensagens Geral

Usuário Data/Hora Mensagem

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:43:22 horas do dia 28 de Julho de 2022 cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).
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