
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018
ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Aos dezessete 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,  Jair  Alberto  Felice  Junior  e  Patrícia  Estraich  da  Silva,  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.  Aberta  a  sessão  pública  de
readequação das propostas, compareceram 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. O representante da empresa Linha Médica chegou ao local com 1 minuto
de atraso, sendo que não havia sido aberto os documentos das propostas, sendo assim, o pregoeiro
entendeu  que  não  houve  prejuízo  ao  andamento  do  processo,  aceitando  assim  a  presença  do
representante supramencionado, vindo a ser aberto o certame as 9h e 3min. A seguir o Pregoeiro
abriu a sessão pública do Pregão, com os envelopes das propostas, e a Empresa RS Médica foi
desclassificada pela documentação estar em desacordo com o edital. A seguir começou a etapa dos
lances, ficando a empresa Vena Vita vencedora do certame com o valor R$ 11.400,00 (onze mil e
quatrocentos reais). Logo após, passou-se à abertura do envelope com a documentação da empresa
vencedora, constatando-se que os documentos atenderam o disposto no Edital. Encerrada a seção,
os  representantes  legais  declararam que  abrem mão  do prazo  de  interpor  recursos.  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 dezessete dias do mês de julho de dois mil e dezoito.

Pregoeiro:             _______________________________

Equipe de Apoio: ________________________________ 

                             ________________________________

                             ________________________________

Empresas:             ________________________________

                              ________________________________

                              ________________________________


