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PREFEITURA DE TIMBÓ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº. 47/2015 

 
Às 09:10 horas do dia 21/05/2015, na sala de Licitações da Prefeitura de Timbó, situada 

na Avenida Getúlio Vargas, nº. 700, Centro, em Timbó/SC, realizou-se sessão pública para 
recebimento e abertura dos envelopes, contendo as propostas de preços e a documentação de 
habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade de Pregão Presencial em 
referência, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE CASCO DE BOTIJÃO PARA GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO (GLP) P45 EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
Presentes o pregoeiro JEAN MESSIAS RODRIGUES VARGAS, bem como a equipe de apoio: 

 

Equipe de Apoio 

BRUNA DE ANDRADE 

 
Que esta subscrevem designados pela Portaria nº. 845/2014 alterada pela Portaria nº.  

914/2014 publicada no Diário Oficial dos Municípios, para, em atendimento as disposições 
contidas no Decreto nº. 445 de 16/03/2006. Sendo que não houve a presença de nenhum 
representante das sociedades empresárias licitantes. 

 
Dando início à sessão, o pregoeiro recebeu as declarações de cumprimento dos requisitos 

de habilitação, bem como os envelopes contendo as propostas de preços e a documentação de 
habilitação. Em seguida o pregoeiro abriu os envelopes contendo as propostas de preços e realizou 
a classificação das empresas, cujos valores foram os seguintes: 

 
Item: 00001 CASCO DE BOTIJÃO PARA GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). DIMENSÕES 

APROXIMADAS: CILINDRO P45, 45KG DE GÁS LP, 108 L, L=130CM, Ø=37CM. COM VÁLVULA DE 
SEGURANÇA. PRODUTOS DESENVOLVIDOS SEGUNDO A NORMA ABNT NBR 8460 - RECIPIENTES 
TRANSPORTÁVEIS DE AÇO PARA GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). VAZIO. 

 

Fornecedor    Proposta 

COMPANHIA ULTRAGAZ S A                               455,0000 

 
Submetidas as propostas de preços ao crivo dos representantes das licitantes, nenhuma 

falha foi observada em relação as mesmas. Em virtude da ausência de representante da empresa 
licitante, não houve fase de lances verbais e de negociação direta, passando-se a etapa seguinte. 

 
Ato contínuo procedeu-se a abertura do envelope contendo a documentação de 

habilitação das licitantes que ofertaram o menor preço, as quais após a apreciação dos 
documentos mostraram-se em conformidade com as exigências do Edital. Em razão disso, o 
Pregoeiro resolveu declarar vencedora: 

 

Itens Vencedor         Vlr Lance     Vlr Negociado 

1 COMPANHIA ULTRAGAZ S A                             455,0000             0,0000 
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Os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais 

havendo a relatar, deu-se por encerrada a sessão às 09:10. Lavrei a presente ata que após lida, será 
por todos assinada. 
 

Assinantes 

Comissão do Pregão Assinatura 

                                                                                     
BRUNA DE ANDRADE                                                                                                                         

 

                                                                                          
.JEAN MESSIAS RODRIGUES VARGAS                                                                                                            

 

 
 


