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Ata 071/2017 – Pregão Presencial 047/2017 

Contratação de serviços de segurança e medicina do trabalho para os servidores municipais 

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às nove horas, reuniu-se na sala catorze do 

Centro Administrativo Municipal, Rua Moisés Cantarelli, 368 – Restinga Sêca (RS), a Pregoeira Fernanda 

de Fátima Gonçalves e a Comissão de Apoio, representada pelos membros Ivanita Bordignon e Maria 

José Bortoluzzi Porto, nomeadas pelas Portarias 021 e 022/2017, com a finalidade de julgar o processo 

licitatório Pregão Presencial 047/2017, para contratação de serviços de segurança e medicina do trabalho 

para os servidores municipais, solicitado pela Secretaria Municipal de Administração. Participaram do 

certame as empresas: CLINICA MEDVIDA LTDA - ME, representada na sessão por sua procuradora 

senhora Letícia Mahlke, regularmente credenciada e CONPLAN ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 

representada na sessão pelo senhor Maiquel Malheiros da Rosa, regularmente credenciado. Após a fase 

de credenciamento, Pregoeira e Comissão de Apoio passaram à abertura dos envelopes de número um, 

contendo as propostas financeiras das licitantes. A seguir iniciou-se a sessão de lances conforme segue 

abaixo:  

TABELA DE DISPUTA: 
Lote 01 

Licitantes MEDVIDA CONPLAN 

Propostas Iniciais 109.500,00 113.520,00 

LANCE 1 107.000,00 108.000,00 

LANCE 2 106.600,00 inabilitada 106.650,00 

 

Após a sessão de lances, Pregoeira e Comissão de Apoio passaram à abertura do envelope de número 
dois contendo os documentos de habilitação da licitante que obteve o menor valor, porém a mesma, não 
apresentou os índices de liquidez exigidos no item 7.1.5 do edital. Sendo assim, a licitante CLINICA 
MEDVIDA LTDA - ME foi declarada inabilitada. Diante do exposto, passou-se à negociação com a 
empresa CONPLAN ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, na qual manteve o seu último lance no valor 
de R$ 106.650,00 (cento e seis mil, seiscentos e cinquenta reais). Com isso, a Pregoeira e Comissão 
de Apoio passaram à abertura do envelope de número dois, contendo a habilitação da licitante. Após 
análise a empresa foi declarada habilitada. Pregoeira e Comissão de Apoio declaram a empresa 
CONPLAN ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA vencedora do certame pelo critério do menor preço 
global para o item. Questionados, os representantes não manifestaram interesse em interpor recurso. A 
licitante vencedora tem três (3) dias úteis, até o dia 21/09/2017, para a empresa encaminhar a proposta 
atualizada. Nada mais havendo a constar, assinam a presente ata: 
 

Pregoeira: Comissão de Apoio: Licitantes: 

Fernanda de Fátima Gonçalves  Ivanita Bordignon 
 
 

 Maria José Bortoluzzi Pôrto 
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Maiquel Malheiros da Rosa 

 
 


