
Às 15:15:21 horas do dia 06 de Julho 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 oxigênio medicinal e gás liquefeito de petróleo (GLP) para atender às necessidades das
Secretarias Municipais de Córrego Fundo/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

Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 06/07/2020
15:15:21

Tendo sido adjudicado o objeto da presente licitação, a licitante adjudicatária deverá
enviar as propostas ajustadas em original acompanhada da documentação que não
puder ter a autenticidade aferida online (atestado de capacidade técnica da Mitra
Diocesana de Luz e o AVCB) para a Prefeitura Municipal de Córrego Fundo/MG, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, no seguinte endereço: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO/MG RUA JOAQUIM GONÇALVES DA
FONSECA, 493, MIZAEL BERNARDES CÓRREGO FUNDO/MG - CEP: 35.568-
000.

Classificação Final do Item 1

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta

Recursos do Item 1

Histórico de propostas, lances e mensagens

Mensagens do Item 2

Usuário Data/Hora Mensagem

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG
Ata de Realização do Pregão Eletrônico -

Complementar nº 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020
PROCESSO LICITATÓRIO 034/2020



Autenticação: BD7280BF33AEC163DC25F51899EA1B10

Mensagens do Item 2

Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 06/07/2020
15:15:35

Tendo sido adjudicado o objeto da presente licitação, a licitante adjudicatária deverá
enviar as propostas ajustadas em original acompanhada da documentação que não
puder ter a autenticidade aferida online (atestado de capacidade técnica da Mitra
Diocesana de Luz e o AVCB) para a Prefeitura Municipal de Córrego Fundo/MG, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, no seguinte endereço: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO/MG RUA JOAQUIM GONÇALVES DA
FONSECA, 493, MIZAEL BERNARDES CÓRREGO FUNDO/MG - CEP: 35.568-
000.

Classificação Final do Item 2

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta

1° ATK GAS LTDA 14.669.901/0001-85 R$ 70,00

Recursos do Item 2

Adjudicação

Fornecedor Total Adjudicado

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 15:15:35 horas do dia 06 de Julho de 2020 cuja
ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).

ROMÁRIO JOSÉ DA COSTA 
Pregoeiro(a) Oficial


