
Às 16:23:29 horas do dia 13 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 pneus, câmeras de ar e protetores para a reposição na frota de veículos e máquinas do
município de São João Batista do Glória/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

Classificação Final do Item 1

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta

Recursos do Item 1

Mensagens Geral

Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 13/07/2020
16:24:02

Obrigada à todos pela participação. Sessão encerrada.

Pregoeiro 13/07/2020
16:23:29

Boa tarde! As licitante deverão encaminhar o original da proposta de preços
readequada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados após ser declarado
vencedor do lote/item, para o endereço: Praça Belo Horizonte, nº 22, Centro, São
João Batista do Glória/MG, CEP: 37.920-000.

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

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO BATISTA
DO GLORIA/MG

Ata de Realização do Pregão Eletrônico -
Complementar nº 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2020
PROCESSO LICITATÓRIO 753



Autenticação: E6E4FEFBAB7139F0178B1ED1419906EB

concedido o prazo recursal de acordo com preconizado na Norma Regulamentar ou Edital.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:24:02 horas do dia 13 de Julho de 2020 cuja
ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).

KETELIN CAMILE DOS REIS MARQUES 
Pregoeiro(a) Oficial

LUDMILSON FERDINANDO DE OLIVEIRA 
Equipe de Apoio


