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CORREÇ ÃO  D A ATA 02  

  

 
O MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente cadastrado no CNPJ sob 

o n.º 03.155.926/0001-44, com sede à rua Coronel Ponciano, n.º 1.700 – Parque dos Jequitibás, Dourados/MS, 

CEP n.º 79.830-220, através da Secretaria Municipal de Fazenda – Departamento de Compras e Licitação, pela 

Pregoeira  Laryssa de Vito Rosa, infra firmada. 

 

PREGÃO PÚBLICO PRESENCIAL N.º 0008/2020 
ÓRGÃO REQUISITANTE: FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO 
PROCESSO Nº 294/2020 
OBJETO – AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA, BÁU PARA MOTOCICLETA E CAPACETE, 
OBJETIVANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. 
 

 
Registro que em relação à ata 02 gerada no dia 27/10/2020, constou um equivoco na informação de 

datas: 
 

Onde constou: 
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Vale ressaltar que sessão ocorreu no dia 28/10/2020, visto que no dia 27/10/2020 a Prefeitura 

Municipal de Dourados ficou sem energia elétrica por conta da tempestade (Decreto anexo), desta 

forma, com previsão constante no edital “Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato 

superveniente que impeça a realização do julgamento na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 

anteriormente fixado, desde que não haja comunicação do Município de Dourados-MS em 

contrário.”.  

 

Passa constar:  

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
Vale ressaltar que sessão ocorreu no dia 27/10/2020, visto que no dia 26/10/2020 a Prefeitura 

Municipal de Dourados ficou sem energia elétrica por conta da tempestade (Decreto anexo), desta 

forma, com previsão constante no edital “Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato 

superveniente que impeça a realização do julgamento na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 

anteriormente fixado, desde que não haja comunicação do Município de Dourados-MS em 

contrário.”. 

Lavro este documento que fará parte do referido processo. 
 

Dourados-MS, 27 de Outubro de 2020. 
 
 

Laryssa de Vito Rosa 
Pregoeira 


