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Protocolado nº: 2.974/2015 
 
Interessado: Prefeitura do Município de Jaguariúna 
 
Objeto:  Prestação de Serviços de dedetização e desratização em poços de visita. 
 

Ata da Sessão Pública do Pregão 041/2014 
 
Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e quinze, às 09:00 horas (nove horas), 
reuniram-se na Sala de Licitação, 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: Combatec Controle 
de Pragas e Higienização Ltda ME. (Microempresa) representada pelo Sr. Luiz 
Guilherme Russo de Arruda e Simone Aparecida de Sousa Lima ME. 
(Microempresa) representada pelo Sr. Reginaldo de Lima. 
 
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 a execução do objeto, sendo analisadas e 
rubricadas por todos, sendo constatado que atenderam todas as exigências 
editalícias, assim deu inicio as lances. 
 
Para a execução do objeto: Dedetização e desratização em poços de visita., as 
ofertas iniciais foram:  
A licitante Combatec Controle de Pragas e Higienização Ltda ME. que ofereceu 
lance de R$ 88.800,00;  
A licitante Simone Aparecida de Sousa Lima ME. que ofereceu lance de R$ 
98.700,00.  
Fase de Lances  
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A licitante Simone Aparecida de Sousa Lima ME. não ofereceu lance, desistindo da 
disputa pelo item;  
A licitante Combatec Controle de Pragas e Higienização Ltda ME. venceu a disputa 
com o lance de R$ 88.800,00.  
A Pregoeira passou a negociar o valor do item com a licitante vencedora, com a qual 
se estabeleceu o valor final de  R$ 88.780,00;  
Em seguida foi aberto o envelope habilitação da empresa vencedora sendo 
constatado que deixou de apresentar a Prova de regularidade Municipal, 
estando a mesma inabilitada neste certame. Passada a decisão a todos, nada 
constaram em Ata, estando de acordo com a inabilitação da empresa 
vencedora. Em seguida abriu o envelope habilitação da segunda colocada 
estando o mesmo condizente com o solicitado no edital, estando habilitado 
neste certame. Em seguida realizou a negociação com a segunda colocada 
ficando R$ 96.000,00.  
Valor negociado com a empresa e adjudicado a SIMONE APARECIDA DE 
SOUSA LIMA ME. - R$ 96.000,00   
  
 
Tendo em vista que 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 
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Participantes  
 
 
 
 

Luiz Guilherme Russo de Arruda 
Combatec Controle de Pragas e Higienização Ltda ME. 

 
 
 

Reginaldo de Lima 
Simone Aparecida de Sousa Lima ME. 


