
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, na Sala de 

Reuniões da Prefeitura Municipal de São João do Polêsine, reuniram-se, a partir das oito horas e 

trinta minutos, o Pregoeiro Amir Fernando Pivetta, Ronise Brondani e Patrícia Estraich da Silva, 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 18/2017, Processo n° 1266/2017, para 

aquisição de equipamentos para o hospital municipal. Iniciando os procedimentos, compareceram 

para o credenciamento as empresas Vena Vita Consultoria Comercial Eireli - EPP, inscrita no CNPJ 

nº 22.392.045/0001-91, Tri Shop Informática Ltda, inscrita no CNPJ nº 02.511.548/0001-21 e 

Linha Médica Equipamentos para Medicina Ltda, inscrita no CNPJ nº 68.780.709/0001-90, 

devidamente representadas por seus representantes legais, que entregaram suas credenciais de 

acordo com o exigido no Edital. Encerrado o prazo de credenciamento, o Pregoeiro abriu a sessão 

pública do Pregão, abrindo os envelopes das propostas que foram apresentadas. A seguir o 

Pregoeiro abriu a sessão de lances, convidando a empresa com a proposta de maior valor a iniciar a 

etapa de lances. Conforme as planilhas de lances, o resultado final foi o seguinte: a empresa Vena 

Vita Consultoria Comercial Eireli - EPP foi vencedora 02 e 03; Tri Shop Informática Ltda foi 

vencedora dos itens 06, 07, 08 e 13 e a empresa Linha Médica Equipamentos para Medicina Ltda 

venceu os itens 01, 09, 11, 12, 14 e 15. No item 14 a empresa Vena Vita Consultoria Comercial 

Eireli – EPP foi desclassificada por não atender o descritivo do edital e não apresentar o registro da 

ANVISA e/ou INMETRO. No item 10 não houve cotação e os itens 04, 05 e 16 foram 

desclassificados por apresentarem cotação acima do valor de referência. Encerrada a seção de 

lances e classificado o valor para cada item, os representantes legais declararam que abririam mão 

do prazo de interpor recursos. Passou-se a seguir a abertura do envelope com a documentação da 

empresa vencedora, constatando-se que os documentos atenderam o disposto no Edital. 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 as empresas participantes.  

São João do Polêsine, aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e dezessete. 

 
Pregoeiro:             _______________________________ 

Equipe de Apoio: ________________________________  

                             ________________________________ 

                             ________________________________ 

Empresas:             ________________________________ 

                              ________________________________ 

                              ________________________________ 


