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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO No 058/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
(SRP)
EDITAL Nº 011/2020
O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Oliveira/MG no uso de suas
atribuições legais, regimentais e com fundamento no inciso IV, art. 5° do Regulamento
do Pregão, aprovado pelo Decreto n° 2.333 /2005 e inciso XXII, do art. 4°, da Lei n°
10.520/2002 e suas alterações posteriores, e conforme o que consta no Processo
Licitatório n° 058/2020.
RESOLVE: HOMOLOGAR a decisão da Pregoeira Sônia Cristina Azevedo, referente
ao Pregão presencial n° 005/2020, que tem por finalidade REGISTRO DE PREÇOS
PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE
ÁGUA, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I, pelo tipo
menor preço por item, tendo transcorridas as fases de lances e de análise dos
documentos de habilitação e observados os preceitos das leis n° 10.520/02, e n°
8.666/93 e suas posteriores alterações, homologo o objeto da licitação às empresas:
Bauminas Química S/A, CNPJ 19.525.278/0001-00, para o item 01, sulfato de alumínio
ferroso líquido, com valor unitário de R$ 2,05/kg (dois reais e cinco centavos por
quilograma), totalizando R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais);
Miika Nacional Ltda., CNPJ 4.440.706/001-25, para o item 02, hidróxido de cálcio, com
valor unitário de R$ 0,54 /kg (setenta e quatro centavos por quilograma), totalizando R$
71.280,00 (setenta e um mil, duzentos e oitenta reais);
GR Indústria, Comércio e Transportes de Produtos Químicos Ltda., CNPJ
01.157.268/0001-20, para o item 03, ácido fluossilícico, com valor unitário de R$ 2,09/kg
(dois reais e nove centavos por quilograma), totalizando R$ 24.139,00 (vinte e quatro
mil, cento e trinta e nove reais);
Innovative Water Care Indústria e Comércio de Produtos Químicos Brasil Ltda.,
CNPJ 43.677.178/0001-84, para o item 04, hipoclorito de cálcio em tabletes, com valor
unitário de R$ 12,45/kg (doze reais e quarenta e cinco centavos por quilograma),
totalizando R$ 156.172,80 (cento e cinquenta e seis mil, cento e setenta e dois reais e
oitenta centavos), para o item 05, hipoclorito de cálcio granulado, com valor unitário de
R$ 12,80/kg, totalizando R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) e para o item 06, ácido
tricloroisocianúrico em tabletes, com valor unitário de R$ 15,85/kg, totalizando R$ 15,85
(quinze reais e oitenta e cinco centavos).
Oliveira, 01 de junho de 2020

________________________________________
Francisco de Abreu Assis
Diretor do SAAE
Dec. 3.790/201
Homologação/Sônia Cristina Azevedo

