
MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO/GO
Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Complementar nº 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 20679

Às 09:09:55 horas do dia 12 de Janeiro de 2023 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 eventual, futura e parcelada
de botijões de gás Tipo P13, P 45 e água mineral sem gás 20L, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, destinados a atender às diversas secretarias da prefeitura
municipal.

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 12/01/2023
09:09:55

Fornecedor: COMERCIAL ATACADÃO 2 LTDA, com lance no valor de R$ 9,40, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo:
conforme solicitação em chat para desistência do item 01, realizada pelo participante 21571: COMERCIAL ATACADÃO 2 LTDA
-29.930.668/0001-10!

Sistema 12/01/2023
09:09:55

Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 1, pela ausência de
licitantes classificados na licitação.

Sistema 12/01/2023
09:09:55

O ITEM 1 foi fracassado pelo seguinte motivo: conforme solicitação em chat para desistência do item 01, realizada pelo
participante 21571: COMERCIAL ATACADÃO 2 LTDA -29.930.668/0001-10.

Mensagens Geral
Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 12/01/2023
09:11:29

Senhores licitantes, o certame se dará como fracassado, e será remarcado, contamos com a participação de todos novamente.
Obrigada.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:11:29 horas do dia 12 de Janeiro de 2023 cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).

Autenticação: 7AFF2495F2DC4B0AF526572FA905044D

Ligiane Soares Fernandes
Pregoeiro(a) Oficial

GRACIELLE SOUZA PEREIRA
Equipe de Apoio

JANAÍNA ROSA DE SOUZA
Equipe de Apoio


