MUNICÍPIO DE SOLIDÃO/PE
Ata de Realização do Pregão
EletrônicoComplementar nº 3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018 / 2020
PROCESSO LICITATÓRIO 027/2020

Às 12:35:31 horas do dia 23 de Outubro 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: Contratação de empresa especializada em serviços de consultas médicas na especialidade de psiquiatria,
neurologia e na realização de exames de eletroencefalograma, para atendimento das necessidades da Unidade Mista Maria Jesuíno
da Silva..
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.
Item 2

Classificação Final
Posição

Fornecedor

CNPJ

1º

GILSON & G. BRITO LTDA

21.673.162/0001-60

Melhor Oferta R$
R$ 250,00

Item(s) Adjudicado(s)
Fornecedor

Vlr. Total R$

R$ Total Geral Adjudicado

R$ 0,00

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 12:35:31 horas do dia 23 de Outubro de 2020 cuja ata foi lavrada pelo(a)
Pregoeiro(a).

MAYCO PABLO SANTOS ARAÚJO
Pregoeiro(a) Oficial
REGINA CRISTIANE CAITANO CIRINO SOUZA
Equipe de Apoio
DEYSE FERREIRA NASCIMENTO
Equipe de Apoio
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