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MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROCESSO 63/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2021 – SMS
ATA Nº 01/2021 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL
Aos 02 (dois) dias do mês de dezembro de 2021, às 09:00 horas, reuniram-se a Pregoeira e a
Equipe de Apoio, para conduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº 188/2021,
que tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, com
fornecimento do material e da mão de obra, para aplicação de bactericida para
Sanitização externa (saneante bactericida com princípio ativo Quaternário de Amônio),
a ser aplicado com caminhões com equipamento de hidrojateamento, equipados com
bombas de alta pressão, possibilitando maior vazão e alcance dos jatos e com
reservatório de água de no mínimo 2.000 litros e desinfecção interna de diversos locais
na cidade de Lages, 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
constantes da “Lista de Licitantes Credenciados”, anexa. Apresentaram propostas as
empresas DEDETIZADORA BARROS LTDA EPP / R2 LOCAÇÕES DE CAMINHÕES
LTDA / DEDETIZADORA E IMUNIZADORA CARACOL LTDA ME. Pela análise,
certificou-se que as empresas atendem as exigências editalícias, sendo-as consideradas
classificadas. Prosseguindo, realizou-se a consulta ao site “Certidões APF”, não se tendo
verificado nenhum registro negativo das empresas. No horário agendado, deu-se início a
etapa competitiva. Encerrada a etapa de lances, em conformidade com o subitem 8.9 foi
aberta a fase negociação e, concluída esta fase, revelou-se a classificação:
 Item 1 - DEDETIZADORA BARROS – R$ 0,67 o m², totalizando R$ 234.500,00
 Item 2 – R2 LOCAÇÕES – R$ 186,00 a hora, totalizando R$ 55.800,00
Ato contínuo, concedeu-se prazo para envio da proposta readequada. Após análise dos
documentos, certificou-se que as empresas apresentaram todos os documentos exigidos e em
plena vigência, sendo-as consideradas habilitadas. Às 14:40 horas foi aberto o prazo para
intenção de recursos, sendo que não houve manifestação neste sentido, razão pela qual,
adjudica-se os serviços licitados às respectivas vencedoras. Nada mais havendo a tratar, dá-se
a sessão por encerrada, lavrando-se a presente ata, que vai devidamente assinada.
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