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Protocolado nº: 4362/2015 
 
Interessado: Prefeitura do Município de Jaguariúna 
 
Objeto: Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP-45) 
 

Ata da Sessão Pública do Pregão 066/2015 
 
Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e quinze, às 14:00 horas (quatorze 
horas), reuniram-se na Sala de Licitações, a Pregoeira Antonia M. S. X. Brasilino, 
nomeada pela Portaria do dia 07 de Janeiro de 2015, e os membros da equipe de 
apoio para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços (envelope 1) e os documentos de habilitação (envelope 2) do presente 
Pregão.  
 
Foram apresentadas propostas de 2 (duas) licitantes, a saber: Missaglia e 
Trevisan Comércio de Gás Liquefeito Ltda ME (Microempresa) representada pela 
Sra. Berenice Fanhani Trevisan Missaglia e Gasball Armazenadora e Distribuidora 
Ltda representada pela Sra. Daniela Levenet Pereira. 
 
Encerrado o prazo para apresentação dos envelopes (1) e (2) juntamente com a 
Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação e o Termo de 
Credenciamento, a Pregoeira esclareceu aos presentes as normas desta 
modalidade de licitação, seus aspectos legais e os procedimentos a serem 
desenvolvidos durante o decorrer da Sessão. Foi acordado entre os participantes 
e a Pregoeira o prazo máximo e improrrogável de dois minutos (02:00) para 
apresentação de cada lance verbal. Após, procedeu-se à abertura dos envelopes 
contendo as propostas de preços para o fornecimento dos itens, sendo as 
mesmas analisadas e rubricadas por todos os presentes, constatando que 
atendem o Edital, assim deu inicio nos lances como abaixo: 
 
 
Para o Item 1 Gás Liquefeito de Petróleo [GLP-45] - COTA PRINCIPAL (750: 
recargas), as ofertas iniciais foram:  
A licitante Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda que ofereceu lance de R$ 
200,00;  
A licitante Missaglia e Trevisan Comércio de Gás Liquefeito Ltda ME que ofereceu 
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lance de R$ 240,00.  
Fase de Lances  
A licitante Missaglia e Trevisan Comércio de Gás Liquefeito Ltda ME não ofereceu 
lance, desistindo da disputa pelo item;  
A licitante Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda venceu a disputa com o 
lance de R$ 200,00.  
Foi aberto o envelope habilitação da empresa vencedora sendo constatado 
que a mesma atendeu todas as exigências editalicias. 
A Pregoeira adjudicou o Item 1 Gás Liquefeito de Petróleo [GLP-45] - COTA 
PRINCIPAL à licitante Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda pelo valor 
de R$ 200,00 (duzentos Reais). 
 
Para o Item 2 Gás Liquefeito de Petróleo [GLP-45] - COTA RESERVADA 
ME-EPP-MEI (250: recargas), a única oferta inicial foi:  
A licitante Missaglia e Trevisan Comércio de Gás Liquefeito Ltda ME que ofereceu 
lance de R$ 240,00;  
Não ofereceu lance, permanecendo fora da disputa pelo item:  
A licitante Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda.  
Fase de Lances  
A licitante Missaglia e Trevisan Comércio de Gás Liquefeito Ltda ME venceu a 
disputa com o lance de R$ 240,00.  
A Senhora Pregoeira solicita a representante legal que realize negociação 
pois o valor de parâmetro no processo licitatório está abaixo do ofertado. A 
Representante legal diz que não existe a possibilidade de negociação tendo 
em vista que o valor apresentado é o que realiza no mercado, assim foi 
constatado que a proposta de preços é invalida.  
A Senhora Pregoeira informa que atendendo a clausula 8.9.2.1. este item 
passa a ser da adjudicatária do item 1 com o mesmo valor de R$ 200,00 a 
recarga. Passada a decisão a todos nada constaram em Ata, estando de 
acordo com a decisão da Pregoeira em adjudicar o Item 2 à empresa 
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.  
 
A Pregoeira adjudicou o Item 2 Gás Liquefeito de Petróleo [GLP-45] - COTA 
RESERVADA à licitante Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda pelo 
valor de R$ 200,00 (duzentos Reais), pelos motivos acima mencionado.  
 
A Senhora Pregoeira informa que foi devolvido o envelope habilitação a 
representante presente da empresa não adjudicatária e tendo em vista que 
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nenhum dos representantes dos licitantes presentes manifestou sua vontade de 
recorrer quanto ao resultado do certame, foi-lhes informado que decaíram, 
naquele momento, do direito de recorrer e que o resultado seria encaminhado a 
autoridade superior para homologação. 
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela 
Senhora Pregoeira, equipe de apoio e licitantes presentes. 
A Senhora Pregoeira, declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença 
de todos. 
 
 
 

Antonia M. S. X. Brasilino 
 Pregoeira  

 
  
 

Equipe de Apoio 
Esther Lana Vieira  

 
 
 

Participantes  
 
 
 

Berenice Fanhani Trevisan Missaglia 
Missaglia e Trevisan Comércio de Gás Liquefeito Ltda ME 

 
 
 
 

Daniela Levenet Pereira 
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda 


