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PROCESSO 73/2017                                         PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2017 – PML 

 
ATA Nº 18/2017 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL 

 
Aos 19 (dezenove) dias do mês de maio de 2017, às 13:30 horas, reuniram-se a Pregoeira e a 
Equipe de Apoio, para conduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº 16/2017, que 
tem por objeto o Contratação de Empresa para Transformação de um Veículo em Ambulância tipo 
Auto Socorro de Urgência – ASU, para uso do Corpo de Bombeiros Militar, realizado através do 
Portal de Compras Caixa, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br. De acordo com os 
registros capturados, credenciaram-se para participar do presente Processo Licitatório, 03 (três) 
empresas: TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA., CHARLENE DE ARAUJO 
DO NASCIMENTO e TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A. Apresentou, 
proposta a Empresas: TCA, a qual foi analisada pela Pregoeira e pela Equipe de Apoio, tendo 
atendido as exigências editalícias. 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, revelou-se a 
classificação do menor preço: TCA – R$ 77.000,00. 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 03 (três) horas à Participante com menor preço, para enviar a 
proposta readequada em função do último lance, juntamente com a documentação de 
habilitação, através do e-mail pregaoeletronico@lages.sc.gov.br ou entrega diretamente no 
Setor de Licitações. Às 19 horas, a sessão foi suspensa, face o horário de atendimento da 
Prefeitura, sendo reaberta às 13 horas do dia 22/05/2017. Reiniciou-se o julgamento, com a 
análise dos documentos de habilitação e da proposta apresentada, certificando-se que a empresa 
apresentou os documentos em plena vigência, sem restrição, atendendo todas as exigências 
editalícias, sendo em consequência, habilitada. Às 14:00 horas do dia 23/05/2017, foi concedido 
o prazo de 10 (dez) minutos para manifestação da intenção de recursos, sem que houvesse 
manifestação nesse sentido, conforme informado pelo sistema eletrônico. Estando o preço 
negociado, compatível com o estimado, adjudica-se-lhes o objeto da presente licitação. 
Registra-se ainda que, conforme disposto no subitem 6.3 do Edital, a Empresa fica desde já 
intimada a encaminhar os documentos originais ou cópias autenticadas e a proposta comercial 
readequada, em até 03 (três) dias úteis, para o Setor de Licitações, à Rua Benjamin Constant nº 
13 – Centro – Lages/SC, CEP: 88501-900 a/c da Pregoeira. Nada mais havendo a tratar, dá-se a 
sessão por encerrada, lavrando-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai 
devidamente assinada. 
 

 
 

Vanessa de O. Freitas 
Pregoeira 
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