
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018
ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Aos cinco dias do mês de fevereiro 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, Ronise Brondani e Iuri de Oliveira Barroso, da Equipe de Apoio, nomeados
pela Portaria 371/2017 de 07/08/2017, com o objetivo de abrir e processar a licitação, modalidade
Pregão  Presencial  02/2018,  Processo  n°  04/2018,  para  Contratação  de  Instituição,  Entidade,
Organização Não Governamental de direito privado para Gestão do Hospital Municipal Dr. Roberto
Binatto. Iniciando - se os procedimentos, compareceu para o credenciamento a empresa  Hospital
de Caridade São Roque, inscrita no CNPJ nº 89.891.337/0001-40,  devidamente representada por
seu representante legal, Senhor Flavio Stona, CPF n° 995.467.790-91 que entregou sua credencial
de acordo com o exigido no Edital.  Encerrado o prazo de credenciamento,  o Pregoeiro abriu a
sessão pública do Pregão, abrindo o envelope da proposta que foi apresentada com valor inicial de
R$ 125.800,00 (cento e vinte e cinco mil e oitocentos reais). A seguir o Pregoeiro abriu sessão de
negociação, convidando a empresa a baixar o valor da proposta, obtendo resposta positiva, ficando,
o resultado final do certame no valor mensal de R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais).
Logo após, passou-se a seguir a abertura do envelope com a documentação da empresa vencedora,
constatando-se que  os  documentos  atenderam  o  disposto  no  Edital.  Encerrada  a  seção,  o
representante legal declarou que abre mão do prazo de interpor recursos. 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, empresa participante e pessoas presentes. 

São João do Polêsine, aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito.

Pregoeiro:             _______________________________

Equipe de Apoio: ________________________________ 

                             ________________________________

                             ________________________________

Empresas:             ________________________________

                              ________________________________

                              ________________________________


