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MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
     SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

PROCESSO 01/2020                                
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020 – SEMASA 

 
ATA Nº 01/2020 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL 

 
Aos 14 (quatorze) dias do mês de abril de 2020, às 09:00 horas, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de 
Apoio, para conduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº 11/2020, que tem por objeto o  
Registro de Preços para Aquisição de Produtos Químicos para o Tratamento da Água, 
incluindo elementos a título de comodato, 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 Licitantes Credenciados”, anexa. Apresentaram propostas as empresas: 
PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 
HIDROMAR INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA e QUIMISA S.A. Procedida à análise, certificou-se que 
todas atendem as exigências editalícias, sendo-as consideradas classificadas. Prosseguindo, realizou-se 
a consulta ao CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, não se tendo verificado 
nenhum registro negativo das empresas participantes. No horário estipulado, iniciou-se a competição. 
Encerrada a etapa competitiva no sistema eletrônico, com duração de 10 (dez) minutos, sem que 
houvesse prorrogações automáticas conforme previsto no subitem 8.1.1 do Edital. Em conformidade 
com o subitem 8.9, as 10:18 horas foi aberta a fase negociação, revelando-se a seguinte classificação: 
 Item 01 –  HIDROMAR – R$ 12,25 o quilo, totalizando R$ 551.250,00 
 Item 02 –  AVANEX – R$ 1,20 o quilo, totalizando R$ 114.000,00 
 Item 03 –  AVANEX – R$ 1,50 o quilo, totalizando R$ 517.500,00 
 Item 04 –  QUIMISA – R$ 2,35 o quilo, totalizando R$ 51.700,00 
 Item 05 – PROJESAN – R$ 18,20 o quilo, totalizando R$ 9.100,00 
Realizada a análise da habilitação, certificou-se que as empresas apresentaram os documentos em 
plena vigência, sem restrições, atendendo todas as exigências editalícias, sendo-as consideradas 
habilitadas. Dando continuidade aos trabalhos, às 11:45 horas, a Pregoeira concedeu prazo de 02 
(duas) horas às Participantes com menores preços para envio das propostas readequadas, sendo 
necessária prorrogação de mais 30 (trinta) minutos por dificuldades no envio pelos licitantes, devido 
lentidão no portal Caixa. Ato contínuo, às 15:05 horas, foi concedido o prazo para manifestação da 
intenção de recursos, sendo que não houve manifestação neste sentido. Ante o exposto, adjudica-se-
lhes o objeto deste certame às respectivas vencedoras. Para efeito de registro, de conhecimento e de 
publicidade, da presente ata, está-se encaminhando uma via à Secretaria Requisitante. Nada mais 
havendo a tratar, dá-se a sessão por encerrada, lavrando-se a presente ata, que vai devidamente 
assinada. 
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Pregoeira 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Janaína Martins Machado 
Equipe de Apoio 


