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COMPRAS E LICITAÇÕES 

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020 Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio do ano de dois mil 
e vinte, às 12:30 horas, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se a Pregoeira suplente e Equipe de Apoio 
devidamente constituída pela Sra. Prefeita, na forma da Portaria nº 037/2020 para o ato da Sessão do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 011/2020, que visa o Registro de Preços para Futura e eventual aquisição de peças originais e serviços, 
para manutenção preventiva e corretiva em máquinas de operação manual (roçadeiras, motosserras, furadeiras, 
sopradores e outros) de uso da Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento do Município, conforme 
especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital de convocação.Mostrou interesse em participar do 
referido certame, apresentando-se para credenciamento, por meio da apresentação do envelope 01 (Credenciamento), no 
horário indicado, a seguinte empresa: COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ: 
16.968.000/0001-10, com sede administrativa à Avenida Magalhães Pinto, nº 205, Bairro Centro, na cidade de Arcos/MG, 
CEP: 35.588-000. Neste ato, representada por Marcos Daniel Franco, pessoa física, inscrita no CPF: 485.684.306-00, 
residente e domiciliado à Rua Professor Francisco Fernandes, nº 418, no Bairro Niterói, na cidade de Arcos/MG, CEP: 
35588-000. Sendo o telefone da empresa (37)3351-3869 e e-mail: comercialagropecuarialtda@hotmail.com. Registra-se 
que a licitante: COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA não comprovou a qualidade de ME/EPP nesta fase, e, portanto, não 
usufruirá dos benefícios da Lei Complementar 123/06.Terminado o credenciamento, foi recebido o envelope 02 (proposta 
comercial) e 03 (habilitação). Em seguida, passou-se à abertura do envelope 02 referente à Proposta Comercial. Após 
análise, verificou-se que a proposta da licitanteCOMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA atendeu às exigências estipuladas 
no edital, sendo declarada classificada. Ato contínuo, iniciou-se a etapa de cadastramento da proposta e, posteriormente, 
a etapa de lances verbais.Encerrada a fase de lances verbais, verificou-se que a licitante COMERCIAL AGROPECUÁRIA 
LTDA foi declarada vencedora prévia, conforme descrição no relatório denominado “Fornecedores Vencedores”, composto 
de 26 (vinte e seis) páginas. Em análise ao último lance/preço apresentado e o termo de referência, constatou-se que o 
último lance apresentado na sessão, para cada item, encontra-se dentro do preço que vem sendo praticado no mercado, 
bem como está abaixo do teto máximo de preço, atendendo ao exigido para o certame. Em seguida, passou-se à abertura 
do envelope 03 (habilitação) e, após minuciosa análise da documentação, constatou-se que os documentos apresentados 
pela licitante COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA estavam em pleno acordo com o Editale, portanto, a licitante foi 
declarada habilitada. Observa-se que a autenticidade das certidões digitais será conferida imediatamente após o 
encerramento da sessão. Diante disto e, nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, considerando a renúncia expressa 
da licitante sobre a intenção de recorrer da decisão, a Pregoeira delibera por adjudicar o objeto/itens a seu respectivo 
vencedor, de acordo com o relatório “Resultado da Apuração”. Pautando-se pelo princípio da celeridade, a licitante será 
intimada de quaisquer decisões pelo e-mail supramencionado. Em nada mais havendo a tratar, a Pregoeira encerrou a 
sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por quem de direito. Aline Patrícia da Silveira 
Leal Pregoeira suplente Jair Câmara Rodrigues Membro Kellen Kariny e Silva Membro Juliana Costa Khouri Membro 
LICITANTE PRESENTE COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA CNPJ: 16.968.000/0001-10 Marcos Daniel Franco CPF: 
485.684.306-00 



 
Córrego Fundo, 27 de maio de 2020 – EDIÇÃO: 544 – ANO III – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br 

Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017 

______________________________________________________________________________________________________ 

Página 2 de 13 

 

 

 

 



 
Córrego Fundo, 27 de maio de 2020 – EDIÇÃO: 544 – ANO III – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br 

Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017 

______________________________________________________________________________________________________ 

Página 3 de 13 

 

 

 

 



 
Córrego Fundo, 27 de maio de 2020 – EDIÇÃO: 544 – ANO III – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br 

Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017 

______________________________________________________________________________________________________ 

Página 4 de 13 

 

 

 

 



 
Córrego Fundo, 27 de maio de 2020 – EDIÇÃO: 544 – ANO III – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br 

Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017 

______________________________________________________________________________________________________ 

Página 5 de 13 

 

 

 

 



 
Córrego Fundo, 27 de maio de 2020 – EDIÇÃO: 544 – ANO III – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br 

Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017 

______________________________________________________________________________________________________ 

Página 6 de 13 

 

 

 

 



 
Córrego Fundo, 27 de maio de 2020 – EDIÇÃO: 544 – ANO III – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br 

Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017 

______________________________________________________________________________________________________ 

Página 7 de 13 

 

 

 

 



 
Córrego Fundo, 27 de maio de 2020 – EDIÇÃO: 544 – ANO III – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br 

Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017 

______________________________________________________________________________________________________ 

Página 8 de 13 

 

 

 

 



 
Córrego Fundo, 27 de maio de 2020 – EDIÇÃO: 544 – ANO III – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br 

Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017 

______________________________________________________________________________________________________ 

Página 9 de 13 

 

 

 

 



 
Córrego Fundo, 27 de maio de 2020 – EDIÇÃO: 544 – ANO III – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br 

Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017 

______________________________________________________________________________________________________ 

Página 10 de 13 

 

 

 

 



 
Córrego Fundo, 27 de maio de 2020 – EDIÇÃO: 544 – ANO III – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br 

Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017 

______________________________________________________________________________________________________ 

Página 11 de 13 

 

 

 

 



 
Córrego Fundo, 27 de maio de 2020 – EDIÇÃO: 544 – ANO III – ACESSO: em www.corregofundo.mg.gov.br 

Lei nº 673, de 14 de fevereiro de 2017 

______________________________________________________________________________________________________ 

Página 12 de 13 

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

ERRATA Processo Licitatório n° 023/2020 Pregão Eletrônico nº 004/2020 Objeto: Registro de Preços para a aquisição 
de oxigênio medicinal e gás liquefeito de petróleo (GLP), para atender às necessidades das Secretarias Municipais de 
Córrego Fundo/MG. Considerando que houveum erro de digitação e os itens 03 e 04 do processo licitatório foram 
cadastrados na plataforma da LICITANET, equivocadamente, como “Oxigênio Medicinal / Somente a Recarga de 3m³”; 
Considerando que se trata de erro meramente material, ocorrido quando da digitação da descrição dos mesmos na 
plataforma; Considerando que os produtos foram corretamente descritos no Termo de Referência, Anexo I do edital; 
Considerando que arecontagem do prazo só é necessária quando há alteração nas condições de elaboração proposta, o 
que não é o caso, tendo em vista que a descrição dos produtos foi feita corretamente no edital e no Termo de Referência; 
Decide retificar a descrição dos itens 03 e 04 apenas na plataforma LICITANET para, respectivamente,“Oxigênio Medicinal 
/ Somente a Recarga de 1m³” e “Oxigênio Medicinal / Somente a Recarga de 10m³”, mantendo a data e horário de 
abertura do certame, conforme consta no edital e no Termo de Referência; Dê-se conhecimento desta decisão a todos os 
interessados. Córrego Fundo/MG, 27de maio de 2020. Aline Patrícia da Silveira Leal Pregoeira 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
SAAE 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO/MG torna público, para conhecimento dos 
interessados, nova data para realização do Processo Licitatório Nº 0064/2020, Pregão Presencial para REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 004/2020. TIPO: menor preço por item. OBJETO: Registro de preços para a futura e eventual aquisição 
hidrômetros de macromedidores de vazão para instalação nos reservatórios e poços artesianos, para controle de 
produção, distribuição e perdas na rede de distribuição de água do município. A nova data para abertura da sessão será 
às 12:30 hs do dia 10/06/2020. LOCAL: Praça Vigário João Ivo, 62, Bairro Centro, Córrego Fundo-MG, Setor de licitações. 
O Edital e seus anexos poderão ser solicitados através do e-mail pregoessaaecf@gmail.com ou pelo site 
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www.saaecorregofundo.com.br. Demais informações por escrito através do e-mail: pregoessaaecf@gmail.com ou por fax 
pelo 037-3322-9612, dep. Licitação aos cuidados de Rodrigo, Luis Henrique ou Érica. 
__________________________________________________________________________________________________ 

 


		2020-05-27T15:43:05-0300
	ANA CRISTINA LEAO CARVALHO:05243899690




