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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 27

Às 12:30:57 horas do dia 24 de Junho de 2021 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, gás liquefeito de petróleo (GLP) e
vasilhames, para atender ás 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.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas
recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)
Participou(aram) deste pregão o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor CNPJ Enquadramento

OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA 06.155.278/0001-14 Microempresa

ATK GAS LTDA 14.669.901/0001-85 Microempresa

Propostas
A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus
anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma
eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 1

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situação Motivo

33569 OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA 06155278000114 Oximil Oximil R$ 79,00 Classificada --

Lances do Item 1

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA 06.155.278/0001-14 R$ 79,00 18/06/2021 09:52:59 Fornecedor Inabilitado

OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA 06.155.278/0001-14 R$ 78,00 24/06/2021 13:03:00 Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 24/06/2021
12:33:41

O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Sistema 24/06/2021
12:33:49

O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo
novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 será encerrado automaticamente!

Sistema 24/06/2021
12:43:49

Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 foi encerrado SEM a
prorrogação automática.



Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 24/06/2021
12:44:48

O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo
novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 será encerrado automaticamente! A
disputa do ITEM 1 foi reiniciada pelo seguinte motivo: Reinício da etapa de envio de lances admitida, em
prol da consecução do melhor preço, nos termos do art. 32, §3º, do Decreto 10.024/2019.

Pregoeiro 24/06/2021
12:48:36

Senhores licitantes ofertem lances!

Sistema 24/06/2021
12:54:48

Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 foi encerrado SEM a
prorrogação automática.

Sistema 24/06/2021
12:55:39

O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

Pregoeiro 24/06/2021
12:56:41

Senhores licitantes esta aberta a fase de negociação fiquem atentos!

Pregoeiro 24/06/2021
12:58:23

Senhor licitantes vamos negociar o item em R$77,00?

Fornecedor
33569

24/06/2021
13:00:05

Consigo o Item 1 a R$ 78,00

Pregoeiro 24/06/2021
13:02:38

Favor registrar o lance de R$78,00 no campos especifico!

Sistema 24/06/2021
13:03:00

ITEM 1 negociado no valor de R$ 78,00 pelo fornecedor ID: 33569 - Data Prop.: 18/06/2021 09:52:59

Sistema 24/06/2021
13:05:40

O tempo de negociação está encerrado.

Pregoeiro 24/06/2021
13:06:49

Sr. Licitante vencedor, favor enviar a proposta final ajustada, através do sistema LICITANET, no prazo máximo
de 02 horas, a contar desta convocação, sob pena de desclassificação, nos termos do edital convocatório: A
proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar
da solicitação do (a) Pregoeiro (a) no sistema eletrônico e deverá: ser redigida em língua portuguesa,
datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha
ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; e conter a indicação do banco,
número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

Sistema 24/06/2021
13:08:35

O fornecedor OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R$78,00.

Sistema 24/06/2021
15:13:08

Empresa: OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - 06155278000114, INABILITADA por descumprir as regras
do Edital, conforme despacho: considerando que AFE E O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS
apresentados pela licitante OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA são de empresas diversas, das
licitantes participantes, considerando que não foram apresentados AFE E CERTIFICADO DE BOAS
PRATICAS da licitante OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA !

Sistema 24/06/2021
15:13:08

Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido
ITEM 1, pela ausência de licitantes classificados na licitação.

Sistema 24/06/2021
15:13:38

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em
recorrer esse o momento para se manifestar.

Sistema 24/06/2021
15:23:41

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de
recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 2

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situação Motivo

9451 OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA 06155278000114 Oximil Oximil R$ 186,00 Classificada --



Lances do Item 2

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

Lances do Item 2

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA 06.155.278/0001-14 R$ 186,00 18/06/2021 09:52:59 Fornecedor Inabilitado

OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA 06.155.278/0001-14 R$ 185,00 24/06/2021 13:03:32 Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 2

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 24/06/2021
12:33:41

O ITEM 2 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Sistema 24/06/2021
12:33:49

O ITEM 2 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo
novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 2 será encerrado automaticamente!

Sistema 24/06/2021
12:43:49

Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 2 foi encerrado SEM a
prorrogação automática.

Sistema 24/06/2021
12:44:48

O ITEM 2 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo
novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 2 será encerrado automaticamente! A
disputa do ITEM 2 foi reiniciada pelo seguinte motivo: Reinício da etapa de envio de lances admitida, em
prol da consecução do melhor preço, nos termos do art. 32, §3º, do Decreto 10.024/2019.

Sistema 24/06/2021
12:54:48

Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 2 foi encerrado SEM a
prorrogação automática.

Sistema 24/06/2021
12:55:39

O ITEM 2 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

Pregoeiro 24/06/2021
12:56:51

Senhores licitantes esta aberta a fase de negociação fiquem atentos!

Pregoeiro 24/06/2021
12:57:55

Senhor licitantes vamos negociar o item em R$184,00?

Fornecedor
9451

24/06/2021
13:00:40

Consigo o Item 2 a R$ 185,00

Pregoeiro 24/06/2021
13:02:17

Favor registrar o lance de R$185,00 no campos especifico!

Sistema 24/06/2021
13:03:32

ITEM 2 negociado no valor de R$ 185,00 pelo fornecedor ID: 9451 - Data Prop.: 18/06/2021 09:52:59

Sistema 24/06/2021
13:05:40

O tempo de negociação está encerrado.

Pregoeiro 24/06/2021
13:06:49

Sr. Licitante vencedor, favor enviar a proposta final ajustada, através do sistema LICITANET, no prazo máximo
de 02 horas, a contar desta convocação, sob pena de desclassificação, nos termos do edital convocatório: A
proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar
da solicitação do (a) Pregoeiro (a) no sistema eletrônico e deverá: ser redigida em língua portuguesa,
datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha
ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; e conter a indicação do banco,
número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

Sistema 24/06/2021
13:08:35

O fornecedor OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA venceu o ITEM - 2 pelo valor de R$185,00.

Sistema 24/06/2021
15:13:08

Empresa: OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA - 06155278000114, INABILITADA por descumprir as regras
do Edital, conforme despacho: considerando que AFE E O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS
apresentados pela licitante OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA são de empresas diversas, das
licitantes participantes, considerando que não foram apresentados AFE E CERTIFICADO DE BOAS
PRATICAS da licitante OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA !

Sistema 24/06/2021
15:13:08

Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido
ITEM 2, pela ausência de licitantes classificados na licitação.

Sistema 24/06/2021
15:13:38

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em
recorrer esse o momento para se manifestar.



Mensagens do Item 2

Usuário Data/Hora Mensagem

Fornecedor
9451

24/06/2021
15:21:20

A AFE e o Certificado de Boas Práticas são solicitados no Edital da empresa envasadora, a empresa Oxifor
Oxigênio Formiga Ltda é apenas revendedora, não se aplica para nós essa documentação

Sistema 24/06/2021
15:23:41

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de
recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 3

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situação Motivo

95326 ATK GAS LTDA 14669901000185 ULTRAGÁS P13 R$ 95,00 Classificada --

Lances do Item 3

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

ATK GAS LTDA 14.669.901/0001-85 R$ 95,00 24/06/2021 09:53:50 Classificado

ATK GAS LTDA 14.669.901/0001-85 R$ 94,90 24/06/2021 12:56:07 Manual

ATK GAS LTDA 14.669.901/0001-85 R$ 94,00 24/06/2021 12:58:26 Manual

Mensagens do Item 3

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 24/06/2021
12:33:41

O ITEM 3 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Sistema 24/06/2021
12:33:49

O ITEM 3 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo
novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 3 será encerrado automaticamente!

Sistema 24/06/2021
12:43:49

Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 3 foi encerrado SEM a
prorrogação automática.

Sistema 24/06/2021
12:44:48

O ITEM 3 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo
novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 3 será encerrado automaticamente! A
disputa do ITEM 3 foi reiniciada pelo seguinte motivo: Reinício da etapa de envio de lances admitida, em
prol da consecução do melhor preço, nos termos do art. 32, §3º, do Decreto 10.024/2019.

Sistema 24/06/2021
12:54:48

Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 3 foi encerrado SEM a
prorrogação automática.

Sistema 24/06/2021
12:55:39

O ITEM 3 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

Sistema 24/06/2021
12:56:07

ITEM 3 negociado no valor de R$ 94,90 pelo fornecedor ID: 95326 - Data Prop.: 24/06/2021 09:53:50

Pregoeiro 24/06/2021
12:57:02

Senhores licitantes esta aberta a fase de negociação fiquem atentos!

Pregoeiro 24/06/2021
12:57:35

Senhor licitantes vamos negociar o item em R$93,50?

Fornecedor
95326

24/06/2021
12:58:15

fecho com voces a 94,00

Sistema 24/06/2021
12:58:26

ITEM 3 negociado no valor de R$ 94,00 pelo fornecedor ID: 95326 - Data Prop.: 24/06/2021 09:53:50

Sistema 24/06/2021
13:05:40

O tempo de negociação está encerrado.



Mensagens do Item 3

Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 24/06/2021
13:06:49

Sr. Licitante vencedor, favor enviar a proposta final ajustada, através do sistema LICITANET, no prazo máximo
de 02 horas, a contar desta convocação, sob pena de desclassificação, nos termos do edital convocatório: A
proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar
da solicitação do (a) Pregoeiro (a) no sistema eletrônico e deverá: ser redigida em língua portuguesa,
datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha
ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; e conter a indicação do banco,
número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

Sistema 24/06/2021
13:08:35

O fornecedor ATK GAS LTDA venceu o ITEM - 3 pelo valor de R$94,00.

Sistema 24/06/2021
15:12:25

Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor
ATK GAS LTDA -14.669.901/0001-85 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no
instrumento convocatório.

Sistema 24/06/2021
15:13:38

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em
recorrer esse o momento para se manifestar.

Sistema 24/06/2021
15:23:41

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de
recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Sistema 24/06/2021
15:29:21

A disputa do ITEM 3 está encerrada.

Classificação Final do Item 3

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1º ATK GAS LTDA 14.669.901/0001-85 R$ 94,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Mensagens do Item 4

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 24/06/2021
12:33:41

Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado DESERTO, pela ausência de
interessados no ITEM 4.

Pregoeiro 24/06/2021
13:06:49

Sr. Licitante vencedor, favor enviar a proposta final ajustada, através do sistema LICITANET, no prazo máximo de
02 horas, a contar desta convocação, sob pena de desclassificação, nos termos do edital convocatório: A
proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da
solicitação do (a) Pregoeiro (a) no sistema eletrônico e deverá: ser redigida em língua portuguesa, datilografada
ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; e conter a indicação do banco, número da conta e
agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

Mensagens Geral

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 24/06/2021
12:30:57

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo pregoeiro!

Pregoeiro 24/06/2021
12:34:56

Boa tarde, Srs. Licitantes! Está aberta a fase de disputa. Boa sorte!

Pregoeiro 24/06/2021
12:38:44

Senhores licitantes favor ofertem lances!



Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 24/06/2021
13:10:35

O prazo para envio dos documentos complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no
rol de menus da Sala de Disputa, do dia 24/06/2021 13:10:00hs até o dia 24/06/2021 15:10:00hs para o(s)
fornecedor(es): 

OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA 
ATK GAS LTDA.

Sistema 24/06/2021
13:33:02

O fornecedor OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA acabou de ENVIAR
proposta_final_ajustada_1624552381.pdf no habilitanet.

Sistema 24/06/2021
13:40:04

O fornecedor ATK GAS LTDA acabou de ENVIAR proposta_final_1624552804.pdf no habilitanet.

Sistema 24/06/2021
15:10:00

O prazo para o fornecedor OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA enviar os documentos complementares está
encerrado.

Sistema 24/06/2021
15:10:00

O prazo para o fornecedor ATK GAS LTDA enviar os documentos complementares está encerrado.

Pregoeiro 24/06/2021
15:10:28

Boa tarde senhores licitantes! Considerando que as licitantes vencedoras ATK GÁS LTDA E OXIFOR OXIGENIO
FORMIGA LTDA apresentaram proposta final no prazo da convocação; Considerando que o(a) Pregoeiro(a) fez
a análise da proposta e a achou conforme; DECIDE receber a proposta final da licitante vencedora prévia.

Pregoeiro 24/06/2021
15:11:49

Considerando que o Pregoeiro e equipe de apoio fizeram a análise minuciosa dos documentos para habilitação
das licitantes vencedoras (ATK GÁS LTDA E OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA); Considerando que da
análise foi verificado que a licitante ATK GÁS LTDA atendeu às exigências habilitatórias; considerando que AFE
E O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS apresentados pela licitante OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA são
de empresas diversas, das licitantes participantes, considerando que não foram apresentados AFE E
CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS da licitante OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA . DECIDE DECLARAR
HABILITADA A LICITANTE ATK GÁS LTDA e DECIDIDE DECLARAR INABILITADA A LICITANTE OXIFOR
OXIGENIO FORMIGA LTDA e abre o prazo para manifestação/motivação do interesse de recurso (10 minutos).
Em caso de manifesto interesse recursal o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar
as razões, pelo sistema eletrônico, sendo-lhe assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
de seus interesses.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:29:21 horas do dia 24 de Junho de 2021 cuja ata foi lavrada pelo(a)
Pregoeiro(a).

Autenticação: BBD7EAF167BB414D98D4F3EA8F71475E

LUIS HENRIQUE RODRIGUES 
Pregoeiro(a) Oficial 

 

Franciely Maria de Faria 
Equipe de Apoio 

MARLI DO CARMO DE FARIA 
Equipe de Apoio 

 
 


