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ATA DE JULGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO 
 
 
MODALIDADE: CONVITE Nº 01/2013 
 
TIPO: MENOR PREÇO 
 
OBJETO : Fornecimento regular, com entrega parcelada, de Gás  Liquefeito de petróleo até 31 de 
dezembro de 2013, conforme ANEXO I Descrição do Obj eto, para atender ao Programa Alimentação 
Escolar do CAMPUS II do CEFET/MG, conforme o 3º Ter mo Aditivo ao Convênio CCONT Nº. 003/2010. 
 
 
Às 09:00 horas do dia 20 de março de 2013 , nas dependências da Fundação Cefetminas , reuniu-se a 
Comissão Permanente de Licitação para análise e julgamento da documentação dos licitantes, conforme 
critério previamente estabelecido e divulgado, em conformidade com as disposições da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores. 
A Comissão de Licitação, tendo em vista o questionamento feito pelo representante da empresa OXIMIL 
OXIGÊNIO MINAS GERAIS LTDA, promoveu diligência junto a empresa COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE 
GÁS S/A, conforme determina o artigo 43, § 3º da Lei 8.666/93. 
A Comissão de Licitação apurou com esta diligência que o senhor Jucivaldo Pereira Barboza tem poderes 
para representar a empresa COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A neste ou em qualquer outro 
processo licitatório. 
Sendo assim, a Comissão de Licitação verificou toda a documentação apresentada pelas empresas 
licitantes constando que as empresas OXIMIL OXIGÊNIO MINAS GERAIS LTDA e COPAGAZ 
DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A atenderam às exigências do Edital nos itens relativo à habilitação jurídica, 
qualificação técnica, regularidade fiscal e trabalhista. 
Ato contínuo, a Comissão Permanente de Licitação concluiu que as empresas OXIMIL OXIGÊNIO MINAS 
GERAIS LTDA  e COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A  estão habilitadas  a prosseguirem no 
processo licitatório em epígrafe. 
Decorrido o prazo recursal e não havendo interposição de recurso, a Comissão 
Permanente de Licitação abrirá os envelopes contendo as propostas de preços das 
empresas habilitadas às 10:00 horas do dia 26 de março de 2013 . 
Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada pelos 
presentes 
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