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ATA DE CREDENCIAMENTO, CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS E HABILITAÇÃO DE LICITANTES 

VENCEDORES. 
 

Processo Licitatório nº 019/2021 

Pregão Presencial: 007/2021 
 
 
Aos 05 (cinco) dias do mês março de 2021, às 14h30min, reuniu-se, em sala previamente designada, na 

sede da Prefeitura Municipal de Araponga/MG, sito na Praça Manoel Romualdo de Lima, nº 221, Bairro 

Centro, na cidade de Araponga/MG, o Pregoeiro do município, Sr. Admilso Antonio da Silva, juntamente com 

os membros da equipe de apoio, ambos nomeados pela Portaria nº 1198/2021 para fins de realizar a 

Sessão Pública referente ao Pregão Presencial nº 007/2021, conforme publicação no Site Oficial da 

Prefeitura, Diário Oficial do Estado e Hall da Prefeitura Municipal. Dando início a fase de credenciamento 

referente ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2021, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 007/2021, 

tendo por objeto o Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de oxigênio medicinal descritos e 

especificados no anexo I, destinados à atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. 

Compareceram em tempo hábil para o credenciamento as seguintes empresas: 

 

CREDENCIAMENTO 

LICITANTES REPRESENTANTE 

TOFEL TOLENTINO FERRAGENS LTDA – CNPJ: 25.880.543/0001-71 
ANTONIO CARLOS DE SOUZA 

TOLENTINO – CPF: 688.495.756-53 

OXIMAIS COMÉRC. DE GASES MED. E IND. LTDA – EPP – CNPJ: 

02.778.386/0001-92 

FRANCISCO CELIO GROSSI – 

CPF: 180.690.296-68 

 

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à 
comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de 
atribuições do Licitante, tendo as empresas acima mencionadas, apresentado toda a documentação 
necessária e exigida para o devido credenciamento.  
 
 

REGISTRO DO PREGÃO 
Às 15h06min declarou-se encerrada a fase de credenciamento, tendo sido recolhido os envelopes de 

propostas e documentação das empresas acima mencionadas, constatando que os mesmos foram 

entregues devidamente lacrados, os quais foram devidamente vistados pelos representantes.  Aberta a 

sessão, o pregoeiro deu orientações de como seria o andamento do processo e interrogou aos participantes 

presentes se tinham alguma dúvida sobre o edital, o que foi respondido por todos que não. Às 15h12min, 

iniciou-se a fase de abertura dos envelopes contendo as propostas, os quais foram rubricados e conferidos 
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pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes, e, posteriormente lançado em um mapa de 

lances, fazendo parte integrante do respectivo processo.  

 

HISTORICO DE LANCES 

 
Lances registrados conforme mapa de apuração em anexo. 
 

HABILITAÇÃO 
 

 Diante do resultado, foram abertos os envelopes contendo os documentos de habilitação das 
empresas classificadas, os quais foram conferidos e rubricados pelos licitantes presentes, tendo as 
empresas apresentado toda a documentação conforme exigências do Edital, consideradas, portanto 
habilitadas. Ao final, foi questionado aos representantes presentes, a possibilidade de manifestação recursal, 
momento em que os mesmos manifestaram desistência expressa quanto ao referido direito. Nada mais 
havendo a tratar deu-se por encerrada esta reunião, lavrando-se a respectiva, que, será assinada pelos 
representantes presentes, pelo Sr. Pregoeiro e equipe de apoio presente, a qual será afixada no hall de 
entrada do prédio da Prefeitura e encaminhada ao departamento jurídico para as demais providências. 
Araponga/MG, 05 de março de 2021. 
 

LICITANTES REPRESENTANTE 
ASSINATURA 

TOFEL TOLENTINO FERRAGENS LTDA – 

CNPJ: 25.880.543/0001-71 

ANTONIO CARLOS DE SOUZA 

TOLENTINO – CPF: 688.495.756-53 

 

OXIMAIS COMÉRC. DE GASES MED. E 

IND. LTDA – EPP – CNPJ: 02.778.386/0001-

92 

FRANCISCO CELIO GROSSI – 

CPF: 180.690.296-68 

 

 

 

 
    

Eluane Gomes da Costa 
Membro 

 
Leidiane Ribas 

Membro 
 
 

Admilso Antônio da Silva  
Pregoeiro 

 


