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Pregão nº 23/2022 (Eletrônico) 

PREGÃO Nº 23/2022  (ELETRONICO) 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003897/2022 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE 
VIDA/ACIDENTE EM GRUPO PARA OS SERVIDORES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE AMPARO-SP PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA A PARTIR 
DA ASSINATURA DO CONTRATO, CONFORME EDITAL E ANEXOS. 
 

ATA DE REUNIÃO DE ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO LICITATÓRIA 
 

Aos vinte dois dias do mês de julho do ano corrente de dois mil e vinte e dois às 09h30m, 
reuniram-se na sala de reuniões da Autarquia, o Pregoeiro e os membros da equipe de apoio para 
fins de deliberar detida analise quanto à DOCUMENTAÇÃO LICITATÓRIA INTEGRAL entregue 
tempestivamente pelas empresas abaixo relacionadas, na qualidade de preliminares vencedoras do 
pregão em comento, para fins de atendimento às disposições do item 8.11.1 do Edital. 
 

LICITANTE(S) MANIFESTAÇÃO  

UNIMED SEGURADORA S.A 

Após análise de toda a documentação licitatória 
a empresa licitante encontra-se em situação 
REGULAR, portanto HABILITADA a prosseguir 
no presente certame. 
 

 
Destacamos que, o SAAE AMPARO verificará periodicamente onde couber, nos termos do Edital, 
a MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA ACIMA, 
para fins da boa execução do futuro contrato a ser firmado, sob pena de aplicabilidade das 
penalidades previstas em lei.  
 
O pregoeiro(a) e equipe de apoio respeitosamente comunicam nesta data à todos os licitantes, e 
demais interessados o quanto possa interessar, que os tramites próprio à análise da documentação 
licitatória, bem como demais tramites conectado necessários, em especial à tentativa de 
negociação de valores com a empresa vencedora UNIMED SEGURADORA S.A para vistas aos 
interessados acessar (portal de licitações https://egov.paradigmabs.com.br/cebi/Default.aspx), 
Finalmente procede-se a publicação deste em Imprensa oficial do Estado de SP e/ou no Jornal 
Oficial do Município de Amparo/SP, inclusão no sitio eletrônico da autarquia, portal do pregão 
eletrônico. Os autos permanecem disponíveis para vistas aos interessados na Divisão de 
Suprimentos do SAAE AMPARO, abrindo-se o prazo recurso conforme o edital item 13.2 em face 
de todas as decisões do presente processo. 
 
Sem mais, 

Amparo, 22 de julho de 2022. 

(assinado no original) 

          

         FELIPE DE LIMA BATISTA                                                         RENATA DE MORAES 
                       Pregoeiro (a)                                                                         Equipe de Apoio 
                                           

          LUCAS VINICIUS HENRIQUES DA SILVA 
           Equipe de Apoio 


