
 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Nº 037/2019. 
MODALIDADE: Pregão Presencial Nº 009/2019. 
Objeto: Registro de Preços para Futura e eventual aquisição de oxigênio medicinal e gás 
liquefeito de petróleo (GLP) para atender às necessidades das Secretarias Municipais de 
Córrego Fundo /MG. 
 
Considerando as publicações do aviso de licitação referente ao processo supra, com abertura 
marcada para o dia 26/MARÇO/2019; 
 
Considerando os quantitativos constantes do Anexo X do edital, conforme abaixo: 
 

 
  
Considerando o valor total estimado do processo licitatório constante do edital. 
 
Considerando o erro de digitação na data de abertura no item 1.3 do edital divergindo entre a data 
de abertura do certame no edital disponibilizado no site e em seu próprio Anexo X/extratos publicados 
na Imprensa Oficial (Diário Oficial da União, Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais e Diário 
Eletrônico Municipal);  
 
Considerando o erro de digitação na coluna dos quantitativos descritos no item 2.2 do edital 
disponibilizado no site oficial do Município;  
 
O MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG resolve retificar o edital, especificamente o item 1.3 do 
edital para corrigir a data de abertura de 25/MARÇO/2019 para a data de 26/MARÇO/2019, em 
conformidade com os extratos publicados na imprensa oficial e Anexo X do edital. 
 
Resolve retificar a coluna de quantitativos constante no item 2.2 do edital convocatório disponibilizado 
no site para fazer constar o  mesmo quantitativo constante no Anexo X do edital, também constante 
no site, conforme o seguinte: 
 
ITEM PRODUTO UNID QUANT V. MÉDIO VALOR TOTAL 

1 Oxigênio Medicinal / Somente a recarga de 1m³. Unid 180 R$78,33 R$14.099,40 

2 Oxigênio Medicinal / Somente a Recarga de 3m³. Unid 40 R$92,00 R$3.680,00 

3 Oxigênio Medicinal / Somente a Recarga de 10m³. Unid 190 R$170,00 R$32.300,00 

4 Gás GLP / Somente a Recarga de 13kg. Unid 232 R$72,33 R$16.780,56 

Valor Médio Total – Teto máximo R$66.859,96 

 
 



 

Resolve manter a data de abertura do certame para 26/MARÇO/2019, em razão de as alterações se 
tratarem meramente de correção de erro de digitação e não afetar as condições de elaboração da 
proposta, bem como não propor prejuízo às potenciais licitantes. 
 
Maiores informações pelo telefone (37) 3322-9202 ou pelo email pregoescorregofundo@gmail.com.  
 
Córrego Fundo, 18 de março de 2019.  
 
 

Aline Patrícia da Silveira Leal 
Pregoeira 
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