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Aos 27(vinte e sete) dias do mês de maio de 2019 às 09:00 horas, reuniram-se o 
Pregoeiro e a Equipe de Apoio com a finalidade precípua de proceder a abertura dos 
envelopes referentes a este Pregão, destinado à Contratação de Empresa para 
Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Tecnologia de Informação para 
fornecimento, em regime de locação, de um Sistema Integrado de Gestão Pública 
para atender o Instituto de Previdência do Município de Lages – LAGESPREVI. 
Aberta a sessão, certificou-se que apresentou envelopes para participar do certame 
somente a empresa DUETO TECNOLOGIA LTDA. Antecedendo a abertura dos 
envelopes, procedeu-se o credenciamento do único representante presente. Em seguida, 
o Pregoeiro expôs os procedimentos adotados para o julgamento do presente pregão. 
Em ato contínuo, procedeu-se a abertura do envelope com a proposta de preços, 
submetendo-a a aferição pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelo representante 
credenciado presente. Pela análise, certificou-se que a proposta atende as exigências do 
ato convocatório, sendo-a aceita. Prosseguindo-se, realizou-se a etapa de lances, tendo o 
representante presente ofertado o valor de R$ 1.000,00 para os serviços de 
Implantação e para a Locação não ofetou lance permanecendo o valor cotado de 
R$ 49.151,52, ficando o valor global negociado: R$ 50.151,52.  Em ato contínuo, 
procedeu-se a abertura do envelope com a documentação de habilitação do licitante, 
sujeitando-a à aferição pelo Pregoeiro,pela Equipe de Apoio e pelo representante 
credenciado presente, tendo-se se certificado que a empresa apresentou os documentos 
exigidos no edital, em plena vigência, sendo-a considerada habilitada. Em considerando 
a complexidade e as circunstancias que as cercam sobre os serviços pretendidos, está se 
encaminhando a proposta e a documentação de habilitação da empresa, ao órgão 
requisitante para análise e consequente emissão de parecer, ficando a adjudicação 
condicionada ao recebimento do referido documento. Colocada a palavra livre não a foi 
usada. 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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