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ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022 

 

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas reuniram-se 

na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Mostardas, o(a) Pregoeiro(a) Joseane de Souza e o membro 

da equipe de apoio Luciene Costa Marques, nomeados pelas Portarias nº 1880, de dezoito de dezembro de 

dois mil e vinte, para a realização do Pregão Presencial nº 01/2022, referente à “aquisição de recargas 

de gás para uso das diversas secretarias e Câmara Municipal”.  

 

Entregou os documentos de credenciamento a empresa Companhia Ultragaz S.A., 

representada pelo Sr. Gabriel Victolla Tonietto, presente na sessão. 

A empresa apresentou regularidade no credenciamento, sendo assim, considerada apta para a 

etapa de lances. 

Após a abertura da proposta e negociação com o Pregoeiro para redução dos valores, ficaram 

os valores conforme quadro abaixo: 

LOTE ITEM UNI. QUANT. 
DESCRIÇÃO DO 

ITEM 
MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 1 Un 310,00 CARGA DE GÁS P13 ULTRAGAZ 130,00 40.300,00 

2 1 Un 34,00 CARGA DE GÁS P45  ULTRAGAZ  388,00 13.192,00 

 

O valor do lote 1, mesmo após negociação diretamente com o(a) Pregoeiro(a) ficou em torno 

de 28% acima do estimado para este processo, sendo inexequível sua aceitabilidade, sendo assim, 

tornando-o fracassado. 

O valor do lote 2 ficou em conformidade com o estimado para o processo. 

Após, foi aberto o envelope de habilitação, onde foi constatada a regularidade da empresa 

Companhia Ultragaz S.A sagrando-se vencedora do lote 2 deste certame. 

Não houve interesse em apresentação de recursos. 

Encaminho processo para análise jurídica e após homologação do ordenador de despesas. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, que vai lavrada em ata e assinada pelos 

presentes e publicada no site do município __________________________________________________: 

 

 

Joseane de Souza 

Pregoeiro(a) 

 

Luciene Costa Marques  

Equipe de Apoio  
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