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MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROCESSO 21/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2018 – SMS

ATA Nº 01/2018 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL
Aos 08 (oito) dias do mês de maio de 2018, às 09:00 horas, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de
Apoio, para conduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº 18/2018, que tem por objeto
o Registro de Preços para Aquisição de Gás de Cozinha para uso nos CAPS, Unidades Básicas
de Saúde e nos Setores da Secretaria Municipal da Saúde, realizado através do Portal de
Compras Caixa, no endereço eletrônico www.licitacoescaixa.gov.br. De acordo com os registros
capturados, credenciou-se para participar do presente Processo Licitatório, 01 (uma) empresa:
SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME. Pela análise, certificou-se que a proposta
atende as exigências editalícias, sendo-a classificada. No horário estipulado, iniciou-se a fase de
lances. Encerrada a etapa de lances no sistema eletrônico, com acréscimo do período randômico
com intervalo de tempo de até 30 (trinta) minutos, em que o término da sessão foi aleatoriamente
determinado pelo próprio sistema, havendo apenas uma Empresa participante desta fase, foi aberta a
fase de negociação, onde revelou-se a classificação dos menores preços:
 Item 1 – SOMA – R$ 67,95 cada, totalizando R$ 22.015,80
 Item 2 – SOMA – R$ 263,80 cada, totalizando R$ 10.552,00
 Item 3 – SOMA – R$ 29,05 cada, totalizando R$ 145,25.
A etapa de lances encontra-se no Relatório do Sistema, o qual passa a fazer parte da presente ata.
Dando continuidade aos trabalhos, a Pregoeira concedeu prazo de 01 (uma) hora à Participante com
menores preços para envio da documentação de habilitação e da proposta readequada. Recebida a
documentação de habilitação, porém, não foi recepcionada a proposta ajustada, sendo informado
pela Empresa vencedora SOMA, que não foi possível o envio da proposta via sistema Caixa, devido
à apresentação de mensagens de erro do site, por este motivo, realizamos contato com o setor de
T.I. da Caixa, entretanto a inconsistência sistêmica não foi corrigida na mesma data. Analisada a
documentação, certificou-se que a empresa apresentou os documentos em plena vigência, sem
restrição, atendendo todas as exigências editalícias. Devido à recorrência de erros no site da Caixa,
não foi possível o envio da proposta ajustada dentro do período de expediente da Prefeitura e das
prorrogações de prazo realizadas, sendo suspensa a sessão dias 08, 09, 10 e 11/05 (e-mails anexos).
Reaberta no dia 14/05 às 08:00 horas, a equipe de T.I da Caixa informou a solução das falhas
apresentadas, sendo, portanto, reaberto o prazo de envio da proposta ajustada via sistema, com
sucesso. Continuamente, procedeu-se a análise da proposta ajustada, estando em conformidade.
Suspensa a sessão devido ao horário de expediente da prefeitura e reaberta em 15/05 às 08 horas.
Concedido o prazo para manifestação da intenção de recursos, certificou-se que não houve
manifestação nesse sentido, conforme informado pelo sistema eletrônico. Estando os preços
negociados compatíveis com os estimados, adjudica-se os itens à empresa vencedora. Nada mais
havendo a tratar, dá-se a sessão por encerrada, lavrando-se a presente ata, que vai devidamente
assinada.

Vanessa de Oliveira Freitas
Pregoeira

Gisele Furtado Dornelles
Equipe de Apoio
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