
PREFEIT RA 
MUNICIPAl 
DE IÚNA 

PROCESSO N°: 2306/2020 

DESPACHO 

PREGÃO PRESENCIAL N°: 063/2020 

RESUMO DO OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisição de gás 

liquefeito de petróleo (gás de cozinha). 

Considerando a situação informada no Ofício n° 001 /2021 do Setor de Licitação, fls 

446/447, determino que seja realizada nova cotação de preços, afim de avaliar os 

preços praticados no mercado e após, republicar o edital de licitação em referência. 

lúna/ES, (~ de 1 Q A){ Jt !.JJtD de 2021 . 

GABINm DO PREFEITO 

. 
C . ....ta l>t.~-··,_, 
ROMARIO BATISTA VIEIRA 

Chefe do Poder Executivo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA - ES 
Secretaria Municipal de Gestão 

Setor de Licitação 

lúna/ES, 03 de fevereiro de 2021 . 

Ofício n° 001/2021 - SMG - SL 

Ref.: Processo n° 2306/2020- Registro de preços para eventual e futura aquisição de gás 

liquefeito de petróleo (gás de cozinha). 

Considerando que a referida licitação aconteceu em 26/11 /2020 onde sagraram-se 

vencedoras as empresas Caparaó Distribuição e Logística Eireli e H de Souza Muzi Gás 

Eireli -Central Gás, conforme ata de julgamento da licitação, fls . 380/384; 

Considerando·que o processo gerou recurso e que sua decisão final ocorreu em 01/02/2021 

ficando o andamento do processo suspenso até então, fls . 394/427; 

Considerando o pedido de desistência do lote pela empresa Caparaó Distribuição e 

Logística Eireli protocolado em 02/02/2021 , fls. 431/442, por motivo de alta nos preços dos 

produtos, apresentando notas fiscais e reportagens afim de comprovar o aumento nos 

preços. 

Considerando que a empresa remanescente, H de Souza Muzi Gás Eireli - Central Gás, 

após convocação, também solicitou desistência dos lotes pelos mesmos motivos da 

empresa anterior; 

Considerando ainda que resta apenas mais uma empresa participante do certame e que a 

diferença dos preços com relação à empresa anterior é de apenas R$1 ,20 un, não 

compreendendo a porcentagem da alta anunciada; 

Solicito um posicionamento quanto a que providências deverá ser tomada diante desta 

situação. 
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Secretaria Municipal de Gestão 
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Renata Aparecida Areas Amorim 
Pregoeira 

Cu~~ 
Romário Batista Viei ra 
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