
 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2018 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, na Sala de Reuniões da Prefeitura 

Municipal de São João do Polêsine, reuniram-se, a partir das nove horas, o Pregoeiro Amir Fernando Pivetta, 

Iuri de Oliveira Barroso e Jair Alberto Felice Junior, da Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria 118/2018 

de 15/02/2018, com o objetivo de julgar a licitação, modalidade Pregão Presencial 09/2018, Processo n° 

281/2018, para contratação de empresa prestadora de serviços especializados de Segurança e Medicina 

do Trabalho e Saúde Ocupacional. Aberta a sessão pública de readequação das propostas, compareceram 

as empresas Unimed Santa Maria RS, CNPJ 87.497.368/0001-95, representada pelo Sr. Claudio Fernando 

Silva da Silva e ENSEG – Engenharia de Segurança do Trabalho Ltda – EPP, CNPJ 03.843.164/0001-

79, representada por Nilberto Linck. O Pregoeiro abriu a sessão pública do Pregão, abrindo os envelopes das 

propostas, que também foram apresentadas de acordo com o edital, sendo os preços apresentados conforme 

termo de referência, ficando a empresa Unimed Santa Maria RS vencedora do certame com o valor R$ 

13,05 (treze reais e cinco centavos) por servidor. Passou-se a seguir a abertura do envelope com a 

documentação da empresa vencedora, constatando-se que os documentos atenderam o disposto no 

Edital. A empresa ENSEG – Engenharia de Segurança do Trabalho Ltda – EPP manifestou que tem 

intenção de interpor recurso, alegando que o Atestado de Capacidade Técnica previsto no subitem 

7.2.2 do edital, apresentado pela empresa Unimed Santa Maria RS, não está completamente 

detalhado. Nada mais havendo para tratar e constar foi encerrada a sessão pública do Pregão e 

lavrada a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e a empresas participantes. 

São João do Polêsine, aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e dezoito. 

 

Pregoeiro:             _______________________________ 

Equipe de Apoio: ________________________________  

                             ________________________________ 

Empresas           : ________________________________  


