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ATA DE PREGÃO PRESENCIAL  

PROCESSO N º: 000006/2021 

MODALIDADE: Pregão Nº: 000005/2021 

OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA REABASTECIMENTO DA 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DE PERDIGÃO. 

Às 08:30 do dia 05 de fevereiro de 2021, no Departamento de Pregão desta Prefeitura, reuniram-se os 

membros da Comissão designada pela Portaria nº 019/2021, composta pelo(a) Pregoeiro(a) e equipe 

de apoio, para julgamento do processo em epígrafe, cujo objeto trata da AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO 

MEDICINAL PARA REABASTECIMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DE 

PERDIGÃO, conforme discriminado em edital. Aberta a sessão, compareceu o representante da 

empresa OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI e o mesmo encontra-se credenciado para ofertar 

lances verbais. Dando início à sessão o(a)a Pregoeiro(a) recebeu os envelopes proposta e 

documentação de habilitação e procedeu a abertura dos envelopes contendo as propostas de preço. 

Em seguida foi analisada a adequação das mesmas às exigências do edital. Verificada a sua 

conformidade realizou-se o cadastramento no sistema. Aberta a documentação de habilitação pela 

equipe de licitação, foi constatado que o balanço patrimonial da empresa estava sem o devido registro 

na junta comercial, como compareceu somente esta empresa para participar da licitação e a mesma foi 

INABILITADA, decidimos de acordo com Art. 48 § 3º da Lei 8666/93, que a empresa poderá 

apresentar nova documentação no prazo de 08 (Oito) dias úteis para prosseguirmos com o certame. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente registro dos 

acontecimentos, que após lido e achado conforme, vai assinado pelos presentes. 

Perdigão/MG, 05 de fevereiro de 2021. 

 

LUZIANA CORDEIRO DE MELO 
PREGOEIRA OFICIAL 

 
 
 

MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA 
EQUIPE DE APOIO 

 
 

LÍLIA APARECIDA DE SOUZA  
EQUIPE DE APOIO 

 
 
 

JULIO DIMAS TAVARES DE SOUZA 
EQUIPE DE APOIO 

 

Fornecedores:  

OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI 

 


