
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018
ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Aos dezoito dias do mês de janeiro 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  01/2018,  Processo  n°  01/2018,  para  Contratação  de  Serviços  de  Assistência
Médico-Hospitalar  e  Laboratorial  para  os  servidores  ativos,  inativos,  pensionistas,  vereadores,
membros do Conselho Tutelar e respectivos dependentes. Iniciando os procedimentos, compareceu
para o credenciamento a empresa Unimed Santa Maria/RS – Cooperativa de Assistência a Saúde
LTDA, inscrita no CNPJ nº 87.497.368/0001-95,  devidamente representada por seu representante
legal,  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. A seguir o Pregoeiro abriu sessão de negociação, convidando a empresa a baixar o
valor da proposta, obtendo resposta negativa, ficando, o resultado final do certame o valor mensal
de R$ 374,40 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) por participante do plano
de saúde.  Encerrada a seção o representante legal  declarou que abre 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 a empresa participante. 

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

Pregoeiro:             _______________________________

Equipe de Apoio: ________________________________ 

                             ________________________________

                             ________________________________

Empresas:             ________________________________

                              ________________________________

                              ________________________________


