
Pregão Presencial Nº: 85/2021

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Processo de Compra Nº: 36634/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada em atividade veterinária para prestação de serviços de captura de
animais de pequeno, médio e grande porte, estadia, alimentação, socialização, atendimento

veterinário, encaminhamento para adoção no caso de animais de pequeno porte, eutanásia nos casos avaliados  e
justificados pelo responsável técnico-médico veterinário, e destinação de animais errantes e / ou agressivos, conforme

solicitação da secretaria municipal de saúde.

PREÂMBULO

No dia 30/11/2021, às 09:00, reuniram-se na Sala de Licitações, situada na Rua Joaquim das Neves, 211, térreo, bairro Vila
Caldas, na cidade de Carapicuíba, a Pregoeira e Equipe de Apoio, para a Sessão Pública do Pregão em Epígrafe.

Aberta a sessão, não tiveram empresas interessadas na licitação.

CREDENCIAMENTO

Representante Empresa

.

REGISTRO DO PREGÃO

.

ENCERRAMENTO

Dessa forma, resta DESERTA a presente sessão.

Uma nova data será marcada para este objeto de licitação.

Foi redigida a presente Ata, que segue assinada pelos presentes e comunica que o resultado relativo a presente sessão
será publicado no Diário Oficial do Estado.

Eidmar Carnuta Da Silva
Pregoeiro(a)

Bruna Valença Mallorga
Equipe de Apoio

Beatriz Alvarenga Bonella De Araujo
Equipe de Apoio

REPRESENTANTES DAS LICITANTES

ASSINAM

PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO

Prefeitura do Município de Carapicuíba I Tel: 4164-5500 I Rua Joaquim das Neves, Nº 211 - Vila Caldas - Carapicuíba/SP - CEP 06.310-030 -
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Diego Costa Chardua
Equipe de Apoio

Cleonice Dias Da Sousa
Equipe de Apoio
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