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COMUNICADO 

(ELEBORAÇÃO DA PROPOSTA ELETRÔNICA) 

 

Ref. ao PREGÃO PRESENCIAL nº005/2020 

PROCESSO Nº050/2020  

REGISTRO DE PREÇOS 
 

O Pregoeiro do Município de Alfenas, estado de Minas Gerais, no uso das atribuições 

legais que lhes são conferidas, vem por meio deste PRESTAR INFORMAÇÃO, aos 

licitantes interessados no Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020, cujo objeto é o 

registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, obedecendo a lista 

de regulação medicamentos da Farmácia Básica e visando atender as necessidades do 

Fundo Municipal de Saúde de Alfenas, conforme especificações e condições constantes 

deste projeto, quanto à elaboração da proposta de preços . 

 

 

Considerando a quantidade de itens a serem disputados no Pregão supra citado, venho 

por meio deste informar, aos licitantes interessados, que será necessário a entrega da 

proposta eletrônica de preços.  

 

As propostas poderão ser inseridas juntamente com o envelope de propostas, CD ou 

PREN DRIVE para lançamento no sistema, ou fora dos envelopes, como desejar. Caso os 

representantes já tenham saído em viajem, deverão solicitar o envio da proposta eletrônica 

para o e-mail: licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br, no dia do certame. 
 

 

MANTÉM-SE A DATA DE ABERTURA DO CERTAME no novo local sendo a 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS localizada na Praça Dr. Fausto Monteiro, 85 - 

Centro, Alfenas - MG, 37130-031(ao lado da Prefeitura Municipal). 

 

Alfenas, 30 de março de 2020 

 

______________________________ 

ROBERTO DIAS DE ALENCAR 

Pregoeiro 

http://www.alfenas.mg.gov/
mailto:licitacoes.contratos@alfenas.mg.gov.br

