
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018
ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Aos três dias do mês de julho 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 abrir e processar a licitação,
modalidade Pregão Presencial 13/2018, Processo n° 714/2018, para  aquisição de uma Câmara de
Conservação  de  Vacinas  para  o  Posto  de  Saúde  do  município.  Iniciando-se  os  procedimentos,
compareceram para o credenciamento as empresas: 1)Venavita Consultoria Comercial Eireli – EPP,
CNPJ 22.392.045/0001-91, devidamente representada por Álvaro Reis Torres; 2) RS Médica Ltda,
CNPJ 05.157.606/0001-59, devidamente representada por Gilmar Moraes Maia; 3) Linha Médica
Equipamentos  para  Medicina  Ltda,  CNPJ  68.780.709/0001-90,  devidamente  representada  por
Daniel Costa de Lara.  Passada a fase de Credenciamento, passou-se à abertura do Envelope 01 –
Proposta  de  Preços,  onde  verificou-se  que  as  três  empresas  acima  mencionadas,  estavam  em
desacordo com a Alínea “A” do item 6.13 do Edital, na qual a documentação constante no envelope
01 – Proposta de Preços,  não correspondeu as exigências  contidas  no Termo de Referência  do
Edital,  estando  assim,  as  três  empresas  desclassificadas  do  certame.  Deste  modo,  o  pregoeiro
decidiu pela abertura de prazo para que as empresas apresentem nova proposta, conforme § 3º do
Art. 48 da 8.666/93. Dito isto ficam às empresas convocadas à apresentação de nova documentação
de proposta às nove horas do dia 17 de julho de 2018. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
sessão, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada por mim, pela Equipe de Apoio e pelas
empresas participantes. 

São João do Polêsine, aos três dias do mês de julho de dois mil e dezoito.

Pregoeiro:             _______________________________

Equipe de Apoio: ________________________________ 

                             ________________________________

                             ________________________________

Empresas:             ________________________________

                              ________________________________

                              ________________________________


