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MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROCESSO 12/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2019 – SEMASA

ATA Nº 01/2019 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto de 2019, às 13:30 horas, reuniram-se a
Pregoeira e a Equipe de Apoio, para conduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico
nº 40/2019, que tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição de Carvão
Antracitoso para Manutenção dos Meios Filtrantes da ETA – Estação de Tratamento
de Água, realizado através do Portal de Compras Caixa, no endereço eletrônico
www.licitacoescaixa.gov.br. Aberta a sessão, certificou-se que de acordo com os registros
capturados, credenciaram-se para participar do presente Processo Licitatório, as empresas:
COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA., VISUAL REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS LTDA., TRATAE INDÚSTRIA E COMÉRCIO PARA SANEAMENTO
AMBIENTAL, ANTIGUA MATERIAIS PARA SANEAMENTO EIRELI EPP, SOMA
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA ME, SOMA COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA ME, R.S.VAREJO EIRELI E J DE F P BARBOSA ME.
Apresentaram proposta as seguintes: TRATAE, ANTIGUA e COMERCIAL DE BOMBAS
E MOTORES. Pela análise, certificou-se que as propostas atendem as exigências editalícias,
sendo-as consideradas classificadas. No horário estipulado, iniciou-se a competição, sendo
que as licitantes entraram em contato via telefone, informando a impossibilidade de efetuar
lances. Após contato com a Caixa, foi confirmado o erro, razão pela qual, a Pregoeira
enviou e-mail (anexo) aos licitantes informando que a etapa de lances será reagendada, tão
logo o sistema seja normalizado. Na data de 29/08 recebeu-se informação da Caixa de que o
sistema foi regularizado, tendo então, a Pregoeira reagendado a etapa de lances para o dia
29/08 das 11:00 às 11:10 horas (e-mail anexo). No novo horário agendado, realizou-se a
competição. Encerrada a etapa competitiva no sistema eletrônico, com acréscimo do período
randômico, em que o término da sessão foi aleatoriamente determinado pelo próprio
sistema, revelou-se a classificação do menor preço: ANTIGUA – R$ 840,00 o m³,
totalizando R$ 42.000,00. Dando continuidade aos trabalhos, às 13:30 horas, a Pregoeira
concedeu prazo de 01 (uma) hora à Participante com menor preço, para envio da
documentação de habilitação e da proposta readequada. Em seguida, realizou-se a análise
dos documentos de habilitação e da proposta, certificando-se que a empresa apresentou os
documentos em plena vigência, sem restrições, atendendo todas as exigências editalícias.
Ato contínuo, às 15:00 horas, foi concedido o prazo para manifestação da intenção de
recursos, sendo que não houve manifestação neste sentido, razão pela qual adjudica-se o
item à respectiva vencedora. Nada mais havendo a tratar, dá-se a sessão por encerrada,
lavrando-se a presente ata, que vai devidamente assinada.
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