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Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às onze horas, a Comissão 
de Licitações de Pregão Presencial, sob a presidência de Ronerson Bueno, nomeado pela 
portaria nº. 100/2017, acompanhado dos demais membros, reuniram-se para sessão de 
recebimento de análise de amostra e documentos de análise técnica realizado pela SMED. 
 
A Comissão comunica que recebeu, através do Processo Administrativo nº 218.022/2017, 
protocolado no dia 03/10/2017, memorando interno nº 403/SMED/2017, anexo ao processo, 
avaliação, com parecer positivo quanto a aceitabilidade da amostra apresentada pela licitante 
LOTUS COMÉRCIO LTDA, indicando aprovação de forma satisfatória. 
 
Tendo em vista que tanto a amostra quanto a documentação técnica solicitada pelo edital foram 
apresentados no prazo solicitado e de forma correta pela licitante, aprovados pela Secretaria 
responsável, a Comissão de Licitações decide classificar a licitante encaminhando o processo 
para a etapa seguinte de análise de documentação de habilitação. 
 
Destarte, a Comissão, no uso de suas atribuições legais, marca a data do dia 05/10/2017, às 
14h para reabertura da sessão, com a consequente abertura do envelope contendo os 
documentos de habilitação da licitante LOTUS COMÉRCIO LTDA. 
 
Conforme edital, os licitantes deverão fazer-se presentes (ou com procuradores com poderes 
para o ato), para realizar eventuais proposituras de impugnações e/ou interposição de recurso. A 
falta de procurador credenciado não inviabiliza a participação das licitantes, em caso de 
inabilitação do fornecedor melhor classificado, resultando apenas na decadência do direito de 
recurso para a respectiva sessão de habilitação e atos posteriores. 
 
Esta ata bem como as subsequentes serão encaminhadas via e-mail e estarão disponíveis, 
também, pela internet, no site www.vacaria.rs.gov.br. Nada mais havendo a relatar, eu, 
Ronerson Bueno, Presidente da Comissão de Licitações, modalidade Pregão, encerro a sessão, 
lavrando a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada por mim. 

http://www.vacaria.rs.gov.br/

