
Às 10:21:36 horas do dia 28 de Setembro de 2020 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
futura e eventual aquisição de medicamentos destinados ao Hospital municipal dona Chiquita e
Farmácia Básica do município de São João Batista do Glória/MG..

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.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Classificação Final do Item 1

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta

Recursos do Item 1

Mensagens Geral

Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 28/09/2020 10:21:36 Obrigada pela participação de todos!

Adjudicação

Fornecedor Total Adjudicado

Total Geral Adjudicado R$ 0,0000

Após encerramento da fase de lances, e atendido os procedimentos da Lei Complementar 123/06, o licitante
melhor classificado em cada lote ou item foi declarado vencedor conforme indicado no quadro Resultado da
sessão pública, a classificação dos valores ofertados foi publicada nos quadros de Propostas e Lances, e foi
concedido o prazo recursal de acordo com preconizado na Norma Regulamentar ou Edital.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:21:36 horas do dia 28 de Setembro de 2020
cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).
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