
 

  
 

Prefeitura Municipal de Jaguariúna 
Pregão: 080/2015 

 
 

Página 1 de 2  

Protocolado nº: 5.208/2015 
 
Interessado: Prefeitura do Município de Jaguariúna 
 
Objeto: Aquisição de armas de fogo (pistolas semiautomáticas) para a Guarda 
Municipal 
 

Ata da Sessão Pública do Pregão 080/2015 
  
 
Aos nove dias do mês de junho de dois mil e quinze, às 15:30 horas (quinze horas e 
trinta minutos), reuniram-se na Sala de Licitação, a Pregoeira Aline Fernanda 
Arruda Leite, 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: Sra. DEFENCER 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. EPP representada por 
ela mesma e FORJAS TAURUS S.A. representada pelo Sr. IRAN DAIER. 
 
Encerrado o prazo para apresentação dos envelopes (1) e (2) juntamente com 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. Após, procedeu-se à abertura dos 
envelopes contendo as propostas de preços para os itens: 
 
Para as Armas de fogo [pistola semiautomática] para a Guarda Municipal (20: 
unidades), as ofertas iniciais foram:  
A licitante FORJAS TAURUS S.A. que ofereceu lance de R$ 2.700,00;  
A licitante DEFENCER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
LTDA. EPP que ofereceu lance de R$ 2.890,00.  
Fase de Lances  
A licitante DEFENCER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
LTDA. EPP não ofereceu lance, desistindo da disputa pelo item;  
A licitante FORJAS TAURUS S.A. venceu a disputa com o lance de R$ 2.700,00.  
A Pregoeira passou a negociar o valor do item com a licitante vencedora, com a qual 
se estabeleceu o valor final de R$ 2.600,00;  
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Tendo em vista que nenhum dos representantes dos licitantes presentes 
manifestou sua vontade de recorrer quanto ao resultado do certame, foi-lhes 
informado que neste momento o direito de recorrer e que o resultado será 
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. 
 
 
 

Aline Fernanda Arruda Leite 
Pregoeira  

 
  
 

Equipe de Apoio 
 
 

Esther Lana Vieira 
 
 

Participantes  
 

 
 

DEFENCER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. - EPP 
 
 
 

IRAN DAIER 
FORJAS TAURUS S.A. 


