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ATA DA SESSÃO DO PREGÃO Nº. 04/2020 

 
Ao vigésimo oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às 09h00min, compareceu na 
sede da FUNBEPE – Fundação Beneficente de Pedreira, o Pregoeiro Flávio Almeida Martins, 
designado pela Superintendente e pelo Presidente da Fundação, para credenciamento, abertura e 
julgamento dos envelopes n° 01 – Proposta e 02 – Documentações de Habilitação, do 
mencionado pregão, que tem como objeto o registro de preços para fornecimento parcelado de 
gás de cozinha, utilizado na preparação das refeições de pacientes, acompanhantes, 
funcionários, colaboradores, entre outros comensais deste hospital. 
 
Compareceu a seguinte empresa e respectivo representante: 
DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA - Rodrigo do Nascimento Mourão. 
 
Os envelopes foram analisados pelo Pregoeiro, e seus fechos foram rubricados. 
 
Foi aberto o envelope de nº 01, cuja proposta foi analisada e rubricada pelo pregoeiro. 
 
Após, procedeu-se com a etapa de lances para os itens, onde não houve lances, por haver 
apenas uma proposta. 
 
O Pregoeiro negociou junto ao licitante os valores dos itens, chegando aos seguintes preços: 
 

ITENS QTDES. UNIDS. DESCRIÇÕES 
VALORES 

UNITÁRIOS 
VALORES 

TOTAIS 

1 4 BOTIJÕES 
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
P-13, SEM CASCO 

R$ 71,94 R$ 287,76 

2 60 BOTIJÕES 
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
P-45, SEM CASCO 

R$ 284,00 R$ 17.040,00 

     
VALOR 

GLOBAL: 
R$ 17.327,76 

 
Foi aberto o envelope de nº 02 – Documentos de Habilitação da licitante, onde o Pregoeiro 
verificou que o envelope estava de acordo com as disposições do item 8 do edital. Portanto, a 
licitante esta HABILITADA. 
 
RESSALVA: 
 
O Pregoeiro faz constar que, diante da atual situação de contenção de gastos pela qual esta 
Fundação vem passando, tentou negociar os valores dos itens com a licitante, onde conseguiu os 
descontos acima. 
 
O Pregoeiro faz constar que não houve manifestação de intenção de recurso por parte do 
representante quanto aos procedimentos do certame, portanto, o mesmo decaíu do direito de 
recorrer. 
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A licitante vencedora já efetuou a entrega do documento solicitado no subitem 18.1.1. do edital, 
dispensando essa etapa. 
 
O Resultado do certame ainda será encaminhado à Superintendente e ao Presidente para 
Homologação. 
 
Nada mais havendo a constar, o Pregoeiro declarou encerrada a sessão, agradecendo a 
presença da licitante. 

 
 

 
 

Flávio Almeida Martins 
PREGOEIRO 

 
 
 

 
Rodrigo do Nascimento Mourão  

DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA 
 
 


