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Protocolado nº: 7.574/2015 
 
Interessado: Prefeitura do Município de Jaguariíuna 
 
Objeto: Prestação de serviços com caminhão limpa fossa 
 

Ata da Sessão Pública do Pregão 116/2015 
 
Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às 14:00 horas (quatorze 
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 8 (oito) licitantes, a saber: Fernando Murer ME 
(Microempresa) representada pelo Sr. Débora de Pinho Aymoré, Akira 
Transportadora e Soluções Ambientais Ltda. ME (Microempresa) representada pelo 
Sr. Alessandra de Paula Terra, Era Técnica Engenharia Construções e Serviços 
Ltda. representada pelo Sr. Tiago de Araújo, Nacional Hidrosaneamento Ltda. EPP 
(Microempresa) representada pelo Sr. Sérgio de Almeida Machado, Akatiju 
Comercial e Prestadora de Serviços Ltda. EPP (Microempresa) representada pelo 
Sr. Agnaldo Satiro de Barros, A Metropolitana AmbientaL EIRELI representada pelo 
Sr. Mario Luis de Almeida, Provac Serviços Ltda. representada pelo Sr. Cleber da 
Silva Mota e M. da Silva Maldonado Obras - ME (Microempresa), que não enviou 
representante. 
 
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 realização do objeto, sendo as mesmas 
analisadas e rubricadas por todos os presentes, nada constando em Ata, estando 
todos de acordo que as mesmas atenderam todas as exigências editalicias, assim 
deu inicio nos lances, conforme segue abaixo: 
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Para a execução do objeto: Serviços com caminhão limpa fossa (2980: Horas), 
as ofertas iniciais foram:  
A licitante Fernando Murer ME que ofereceu lance de R$ 80,00;  
A licitante Provac Serviços Ltda. que ofereceu lance de R$ 109,90;  
A licitante Nacional Hidrosaneamento Ltda. EPP que ofereceu lance de R$ 125,00;  
Não prosseguiram na disputa com base no art. 3º da Lei 10.520/2002:  
A licitante A Metropolitana AmbientaL EIRELI que ofereceu lance de R$ 130,00;  
A licitante Akatiju Comercial e Prestadora de Serviços Ltda. EPP que ofereceu lance 
de R$ 155,00;  
A licitante Akira Transportadora e Soluções Ambientais Ltda. ME que ofereceu 
lance de R$ 180,00;  
A licitante M. da Silva Maldonado Obras - ME que ofereceu lance de R$ 195,00;  
A licitante Era Técnica Engenharia Construções e Serviços Ltda. que ofereceu 
lance de R$ 350,00.  
Fase de Lances  
A licitante Nacional Hidrosaneamento Ltda. EPP não ofereceu lance, desistindo da 
disputa pelo item;  
A licitante Provac Serviços Ltda. não ofereceu lance, desistindo da disputa pelo 
item;  
A licitante Fernando Murer ME venceu a disputa com o lance de R$ 80,00.  
Após foi aberto o envelope habilitação da empresa vencedora, sendo os 
documentos analisados e rubricados por todos os presentes, sendo 
constatado que a mesma atendeu todas as exigências editalicias, estando a 
mesma habilitada neste certame. 
 
Em seguida após constatação de que a empresa vencedora atendeu todas as 
exigências editalicias, o Senhor Cleber da Silva Mota, representante da 
Licitante Provac Serviços Ltda., pede prazo de recurso alegando que o preço 
da licitante vencedora é inexequível. A Senhora Pregoeira informa então que 
conforme a cláusula 11.2, terá o prazo de três dias contados desta sessão, 
devendo o mesmo protocolar o recurso até 16 horas no Departamento de 
Protocolo e Arquivo. Diante do exposto a Senhora Pregoeira informa que os 
envelopes habilitação ficarão em poder do Departamento de Licitações e 
Contratos para posteriormente serem devolvidos pelo Correio, após 
adjudicação e homologação pelas autoridades competentes. 
 
A Pregoeira informa a todos que a empresa vencedora para o execução do 
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objeto: 2.980 horas de serviços com caminhão limpa fossa à licitante 
Fernando Murer ME pelo valor de R$ 80,00 (oitenta Reais) a hora, tendo em 
vista que está dentro dos parâmetros do processo licitatório. 
 
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  
 
 
 
 

Débora de Pinho Aymoré 
Fernando Murer ME 

 
 

Alessandra de Paula Terra 
Akira Transportadora e Soluções Ambientais Ltda. ME 

 
 

Tiago de Araújo 
Era Técnica Engenharia Construções e Serviços Ltda. 
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Sérgio de Almeida Machado 
Nacional Hidrosaneamento Ltda. EPP 

 
 
 
 

Agnaldo Satiro de Barros 
Akatiju Comercial e Prestadora de Serviços Ltda. EPP 

 
 
 

Mario Luis de Almeida 
A Metropolitana AmbientaL EIRELI 

 
 
 

Cleber da Silva Mota 
Provac Serviços Ltda. 


