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PROCESSO 46/2019                                                         PREGÃO PRESENCIAL 28/2019 – SMS 

 

ATA 01/2019 

 

No primeiro dia do mês de outubro de 2019, às 13:30 horas, reuniram-se o pregoeiro e a equipe de apoio 

com a finalidade precípua de proceder o recebimento e a abertura dos envelopes referentes ao presente 

certame. Antecedendo o recebimento dos envelopes, procedeu-se o credenciamento do representante 

presente. Em ato contínuo, realizou-se a consulta ao CEIS – cadastro nacional de empresas inidôneas e 

suspensas, não se tendo verificado o registro da empresa participante. Em seguida, o pregoeiro expôs os 

procedimentos adotados para o julgamento do presente pregão. Em ato seguinte, procedeu-se a abertura 

do envelope com a proposta de preço, submetendo-a a aferição e a rubrica pelo pregoeiro e pela equipe de 

apoio. Pela análise, a empresa atende às exigências editalícias, sendo-a classificada. Em ato seguinte, 

realizou-se a etapa de lances, tendo sido negociado com a empresa participante o valor de R$ 28.000,00. 

Encerrada a fase de negociação, procedeu-se a abertura dos envelopes com a documentação de habilitação 

da empresa com os menores preços negociados, submetendo-a à aferição pelo pregoeiro e pela equipe de 

apoio. Pela análise, certificou-se que a empresa apresentou toda a documentação exigida, sendo-a 

preliminarmente aceita, devendo, contudo, submeter-se a parecer pelo técnico responsável da secretaria. 

Em consequência, a adjudicação fica condicionada à aprovação da qualificação técnica. Colocada a 

palavra livre, não a foi usada. Para efeito de registro, de conhecimento e de publicidade, a ata da sessão 

será disponibilizada no site eletrônico oficial da Prefeitura do Município de Lages. Nada mais havendo a 

tratar-se, deu-se a sessão por encerrada lavrando a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai 

devidamente assinada. 
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