
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016
ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Aos onze  dias  do  mês  de novembro  do ano de dois  mil  e  dezesseis,  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  Patricia  Estraich  da  Silva  da  Equipe  de  Apoio,
nomeados pela Portaria 380/2016 de 24/10/2016, com o objetivo de abrir e processar a licitação,
modalidade Pregão Presencial 05/2016, Processo n° 1501/2016, para aquisição de equipamentos e
mobiliário  para  a  Unidade  Básica  de  Saúde  do  município.  Iniciando  os  procedimentos,
compareceram  para  o  credenciamento  as  empresas  Tri  Shop  Informática  Ltda.  CNPJ
02.511.548/0001-21, e  a  Empresa  Alci  N.  Becker  &  Cia  Ltda.  CNPJ  nº  07.052.779/0001-38,
devidamente  representadas  por  seus  representantes  legais,  que  entregaram  suas  credenciais  de
acordo  com  o  exigido  no  Edital.  A  empresa  Mariotto  e  Cia  Ltda,  inscrita  no  CNPJ  nº
94.492.204/0001-30, entregou somente os envelopes da proposta e documentação. A mesma, não
apresentou a declaração exigida no item 4.3.1 do Edital, sendo desclassificada, conforme o artigo
4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/2002.  Encerrado o prazo de credenciamento 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 Referencia,  anexo I. A
empresa  Tri Shop Informática Ltda, foi vencedora do lote 03 e a empresa Alci  N. Becker & Cia
Ltda foi  vencedora dos lotes 01, 02 e 04.  Encerrada a seção de lances e classificado o valor para
cada lote, passou-se a seguir a abertura do envelope com a documentação das empresas vencedoras,
constatando-se que  os  documentos  de  regularidade  fiscal  apresentados  atendem  o  disposto  no
Edital. O Pregoeiro questionou aos representantes das empresas presentes se haveria interesse em
interpor recursos, obtendo resposta negativa de todos. 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 pelas empresas participantes. São João do Polêsine, aos onze dias do mês de
novembro de dois mil e dezesseis.

Pregoeiro:             _______________________________

Equipe de Apoio: ________________________________ 

                             ________________________________

Empresas participantes: ___________________________

                                      ___________________________


