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Protocolado nº: 7124/2015 
 
Interessado: Prefeitura do Município Jaguariúna 
 
Objeto:  Fornecimento de ração para cães e gatos 
 

Ata da Sessão Pública do Pregão 112/2015 
 
Aos três dias do mês de agosto 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 3 (três) licitantes, a saber: MPO Comércio e 
Serviços EIRELI EPP (Microempresa) representada pela Sra. Marlete Prado de 
Oliveira Ventura, LPS Agrofarma Ltda EPP (Microempresa) representada pelo Sr. 
Luiz pompêo Scomparin e Pejota Pet Saúde Animal Ltda (Microempresa) 
representada pelo Sr. Fernando Amaral Pecoraro. 
 
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 o objeto, sendo as amostras 
analisadas conforme os lances ocorridos para cada item, estando presentes nesta 
sessão os médicos veterinários Senhor Rodrigo Moretti e a Senhora Júlia 
Carneiro, lotados na Secretaria de Saúde. 
 
 
Para o Item 1 ração para cães adultos (8000: kg), as ofertas iniciais foram:  
A licitante MPO Comércio e Serviços EIRELI EPP que ofereceu lance de R$ 6,40;  
A licitante Pejota Pet Saúde Animal Ltda que ofereceu lance de R$ 8,00;  
A licitante LPS Agrofarma Ltda EPP que ofereceu lance de R$ 10,19.  
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Fase de Lances  
A licitante LPS Agrofarma Ltda EPP não ofereceu lance, desistindo da disputa 
pelo item;  
A licitante Pejota Pet Saúde Animal Ltda não ofereceu lance, desistindo da disputa 
pelo item;  
A licitante MPO Comércio e Serviços EIRELI EPP venceu a disputa com o lance 
de R$ 6,40.  
 
Em seguida foi analisada a embalagem da amostra da primeira colocada, onde os 
responsáveis médicos veterinários a desclassificaram, uma vez que não consta na 
embalagem a descrição de isento de corante. A Senhora Pregoeira pede para 
os demais licitantes que realizem a analise da embalagem da amostra, 
constatando que a mesma não informa que o produto é isento de corante. 
Passada a informação a todos a Senhora Marlete Prado de Oliveira Ventura 
pede seu direito a recurso uma vez que apresentará todos os documentos 
que comprovem a qualidade e atendimento ao edital. Diante do exposto a 
Senhora Pregoeira informa que terá até o dia 06 de Agosto até às 16 horas 
para protocolar a peça recursal. Em seguida passou a analisar a embalagem 
da segunda colocada, constatando que também deixou de apresentar a 
informação de isenção de corante, estando desclassificada neste certame. 
Passada a informação a todos, e após todos analisarem a embalagem da 
amostra constatando que não apresenta na amostra, o Senhor Fernando 
Amaral Pecoraro informa que não irá interpor recurso neste certame, 
solicitando para retirar na sessão sua amostra e documentos referentes a 
sua empresa. Diante do exposto e abrindo mão de prazo recursal foi 
devolvido na sessão a amostra e seu envelope habilitação.   
A Senhora Pregoeira informa que foi analisada a embalagem da amostra da 
terceira colocada, sendo constatado que a mesma atendeu todas as 
exigências editalicias, estando aprovada neste certame pelos médicos 
veterinários responsáveis. A Senhora Pregoeira informa também que foram 
abertos os envelopes habilitação das três licitantes, estando todas 
habilitadas neste certame. Caso não ocorra o protocolo do recurso, a 
terceira colocada já foi informada do valor de parâmetro no processo 
licitatório, uma vez que a segunda colocada pediu retirada do processo, pois 
cotou somente o primeiro item.  
 
A Pregoeira não adjudicou este item pois será necessário atentar a todas as 
fases quando do protocolo de recursos se houver.   
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Para o Item 2 ração para gatos filhotes (100: kg), a única oferta inicial foi:  
A licitante LPS Agrofarma Ltda EPP que ofereceu lance de R$ 20,73;  
Não ofereceram lance, permanecendo fora da disputa pelo item:  
A licitante MPO Comércio e Serviços EIRELI EPP;  
A licitante Pejota Pet Saúde Animal Ltda.  
Fase de Lances  
A licitante LPS Agrofarma Ltda EPP venceu a disputa com o lance de R$ 20,73.  
A Pregoeira não adjudicou  este item, pois não chegou no parâmetro 
apresentado no processo (menor valor e média).  
Item fracassado  
 
Para o Item 3 ração para gatos adultos (2000: kg), as ofertas iniciais foram:  
A licitante MPO Comércio e Serviços EIRELI EPP que ofereceu lance de R$ 
12,10;  
A licitante LPS Agrofarma Ltda EPP que ofereceu lance de R$ 20,40;  
Não ofereceu lance, permanecendo fora da disputa pelo item:  
A licitante Pejota Pet Saúde Animal Ltda.  
Fase de Lances  
A licitante LPS Agrofarma Ltda EPP não ofereceu lance, desistindo da disputa 
pelo item;  
A licitante MPO Comércio e Serviços EIRELI EPP venceu a disputa com o lance 
de R$ 12,10.  
A Pregoeira passou a negociar o valor do item com a licitante vencedora, com a 
qual se estabeleceu o valor final de  R$ 12,06;  
A Pregoeira adjudicou o Item 3 ração para gatos adultos à licitante MPO 
Comércio e Serviços EIRELI EPP pelo valor de R$ 12,06 (doze Reais e seis 
centavos). 
 
Para o Item 4 ração úmida para cães (700: saches), a situação inicial foi a 
seguinte:  
Não ofereceram lance, permanecendo fora da disputa pelo item:  
A licitante MPO Comércio e Serviços EIRELI EPP;  
A licitante LPS Agrofarma Ltda EPP;  
A licitante Pejota Pet Saúde Animal Ltda.  
Nenhum licitante ofereceu proposta para o Item 4 ração úmida para cães (700 
saches) 
A Pregoeira declarou o item Deserto. 
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Para o Item 5 ração úmida para gatos (500: saches), a situação inicial foi a 
seguinte:  
Não ofereceram lance, permanecendo fora da disputa pelo item:  
A licitante MPO Comércio e Serviços EIRELI EPP;  
A licitante LPS Agrofarma Ltda EPP;  
A licitante Pejota Pet Saúde Animal Ltda.  
Nenhum licitante ofereceu proposta para o Item 5 ração úmida para gatos (500 
saches) 
A Pregoeira declarou o item Deserto. 
 
A Senhora Pregoeira informa que para o Item 1, foi solicitado prazo de recurso e 
os demais itens deram andamento normalmente, conforme informado acima. A 
todos foi informado que o único item adjudicado na sessão 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. 
 
 
 

Antonia M. S. X. Brasilino 
 Pregoeira  

 
  

Ana Paula de Araújo Barbosa   
Equipe de Apoio 
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Marlete Prado de Oliveira Ventura 

MPO Comércio e Serviços EIRELI EPP 
 
 

Luiz pompêo Scomparin 
LPS Agrofarma Ltda EPP 

 
 

Fernando Amaral Pecoraro 
Pejota Pet Saúde Animal Ltda 


