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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI -
RO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022
PROCESSO LICITATÓRIO

811/2022/SEMUSA
Às 09:05:45 horas do dia 14 de Setembro 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: aquisição de Equipamento/Material
Permanente com recursos oriundos do Convênio n.º 413/PGE/2021 celebrado entre o Município de Cabixi
e o Governo do Estado Emenda através da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU.

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.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no
edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes
relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)
Participou(aram) deste pregão o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor CNPJ Enquadramento

Propostas
A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os
termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do
envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO
CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PREVISTAS NO EDITAL".

Histórico de propostas, lances e mensagens

Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 14/09/2022
09:05:45

Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado
DESERTO, pela ausência de interessados no ITEM 1.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Mensagens do Item 2

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 14/09/2022
09:05:45

Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado
DESERTO, pela ausência de interessados no ITEM 2.



16/09/2022 08:20 LICITANET - Ata de Realização do Pregão Eletrônico

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/49090/completo_relatorio_ata_final_completo_2046222.html 2/2

Mensagens Geral

Usuário Data/Hora Mensagem

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:05:45 horas do dia 14 de Setembro de 2022 cuja
ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).

Autenticação: E697228439916BA42FC11DF605C6A572

Allison Maicon Bento Pretto 
Pregoeiro(a) Oficial

Alessandro de Souza Oliveira 
Equipe de Apoio 


