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Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2019

 
Processo nº 04.000.460/19-54
Objeto: Registro de preços para aquisição de gás liquefeito de petróleo (glp) a granel, incluindo o empréstimo, em regime de comodato, dos
sistemas de armazenamento e distribuição do gás para atender a demanda dos restaurantes populares da Secretaria Municipal de Assistência
Social, Segurança Alimentar e Cidadania / SMASAC / PBH.

O Pregoeiro designado pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, após a abertura das propostas eletrônicas e o
encerramento da etapa de lances, julgou:
 
Lote 01 – Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) a granel
No dia 06/05/2019, a empresa Liquigás Distribuidora S.A., tornou-se arrematante do lote pelo valor global de R$ 1.611.960,00 (um milhão e
seiscentos e onze mil e novecentos e sessenta reais).
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para
esta contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a classificação da proposta e habilitação do licitante Liquigás Distribuidora
S.A.
 
Em 13/05/2019, cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e
econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo critério de julgamento do menor preço aferido pelo valor
global do lote, o licitante Liquigás Distribuidora S.A. foi declarado vencedor para o LOTE 1, com o valor global correspondente a R$1.611.960,00
(um milhão e seiscentos e onze mil e novecentos e sessenta reais), ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de
interposição de recurso.
Em 16/05/2019, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora.
 
Sendo o seguinte valor unitário do item que compõe o lote, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital:
Item 01 – Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) a granel – R$ 7,98 (sete reais e noventa e oito centavos) / Kg
 

Publicada a decisão nesta sessão e nada mais havendo a tratar, o pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos.
 

Rogério Ferreira Cabral
Pregoeiro

 
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2019
 
Processo nº 04.000.460/19-54
Objeto: Registro de preços para aquisição de gás liquefeito de petróleo (glp) a granel, incluindo o empréstimo, em regime de comodato, dos
sistemas de armazenamento e distribuição do gás para atender a demanda dos restaurantes populares da Secretaria Municipal de Assistência
Social, Segurança Alimentar e Cidadania / SMASAC / PBH.

Adjudico, pelo critério do menor preço, aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos, o objeto desta
licitação à:
 
Lote 01 – Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) a granel
Empresa: Liquigás Distribuidora S.A.
Valor unitário: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.
Valor global: R$ 1.611.960,00 (um milhão e seiscentos e onze mil e novecentos e sessenta reais).
 

Rogério Ferreira Cabral
Pregoeiro

 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2019
 
Processo nº 04.000.460/19-54
Objeto: Registro de preços para aquisição de gás liquefeito de petróleo (glp) a granel, incluindo o empréstimo, em regime de comodato, dos
sistemas de armazenamento e distribuição do gás para atender a demanda dos restaurantes populares da Secretaria Municipal de Assistência
Social, Segurança Alimentar e Cidadania / SMASAC / PBH.

Homologo a licitação relativa à aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel, incluindo o empréstimo, em regime de comodato,
dos sistemas de armazenamento e distribuição do gás para atender a demanda dos restaurantes populares da Secretaria Municipal de
Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania/ SMASAC / PBH, conforme especificações constantes do Anexo I do edital, para que
produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à seguinte empresa que ofertou os menores preços para o
lote:
 
Lote 01 – Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) a granel
Empresa: Liquigás Distribuidora S.A.
Valor unitário: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.
Valor global: R$ 1.611.960,00 (um milhão e seiscentos e onze mil e novecentos e sessenta reais).
 

João Antônio Fleury Teixeira
Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística
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