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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015. 

 

Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às oito horas, na sala 
de reuniões da Prefeitura Municipal, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio 
devidamente nomeados pelo Sr. Prefeito Municipal, na forma do Decreto n. 
1.493/2015, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015, cujo 

objeto visa a Contratação de Serviços de Profissionais Especializados em  

Enfermagem, Psicologia, Assistência Social e Fonoaudiologia para atendimento 
da demanda das Secretarias Municipais de Saúde e Educação do Município de 
Pimenta/MG. Mostrou interesse em participar do referido certame, apresentando-
se para credenciamento os seguintes profissionais: LILIAM GRACIELY 
OLIVEIRA DE MORAIS, Assistente Social, pessoa física inscrita no CPF sob o 

nº 074.875.666-33 e RG nº MG-14.861.396 SSP/MG, residente e domiciliada na 
Rua Lurdes Rodrigues, nº 130, Bairro Novo Horizonte, na cidade de Formiga/MG, 
telefone: (37) 8817-1560; VALDEMILSON CRISTIANO GONÇALVES, 

Psicólogo, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 039.826.076-12 e RG nº MG-

10.230.748 SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Uberlândia, nº 50, Bairro 
Lagoa de Traz, na cidade de Piumhi/MG, telefone: (37) 9905-3509 e ÉRIKA DA 
SILVEIRA BARBOSA, Assistente Social, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 

097.819.616-35 e RG nº MG-16.439.678 SSP/MG, residente e domiciliada na Rua 

João Pedro Machado nº 311, Bairro Centro, na cidade de Pimenta/MG, telefone: 
(37) 9999-3823. Dando início à Sessão, o Pregoeiro recebeu o envelope 01 
(Credenciamento), credenciando o (s) licitante (s). Registra-se nesta ata que a 
licitante LILIAM GRACIELY OLIVEIRA DE MORAIS usou os modelos enviados 

no edital, inclusive com o timbre do município para preenchimento das 

declarações solicitadas. Tendo em vista o que dispõe o edital em seu item 16.7 
“não serão considerados motivos para desclassificação, simples omissões ou 
erros formais na proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e 

não prejudiquem o processamento da licitação e o entendimento da proposta, e 
que não firam os direitos das demais licitantes”, o pregoeiro decide por credenciar 

a licitante visando uma ampliação da disputa. Terminado o credenciamento foi 
recebido o (s) envelope (s) 02 (proposta (s) comercial) e 03 (habilitação). Em 
seguida passou-se à abertura do envelope 02 referente à (s) Proposta (s) 

Comercial (s). Após análise verificou-se que a (s) proposta (s) escrita (s) 
atenderam todas as exigências do edital, exceto quanto à proposta digital dos 
licitantes VALDEMILSON CRISTIANO GONÇALVES e ÉRIKA DA SILVEIRA 
BARBOSA que não foi apresentada nos termos do item 5.2.2. Estes licitantes 

apresentaram propostas sem os valores unitários, no entanto, o valor global está 

claro. Tendo em vista o mesmo item 16.7 citado, o pregoeiro decide por classificar 
as propostas visando uma ampliação da disputa. Tendo sido justificada a falta das 

propostas digitais dos licitantes, considerar-se-á o valor unitário como o resultado 
da divisão do valor global por 12 meses (quantidade prevista no edi tal). Assim, 
nos termos do item 16.7 do edital classifica-se as propostas dos licitantes 
considerando os seguintes valores unitários: VALDEMILSON CRISTIANO 
GONÇALVES, item 05 no valor de R$1.190,00; LILIAM GRACIELY OLIVEIRA 

DE MORAIS, item 01 no valor de R$1.300,00 e ÉRIKA DA SILVEIRA 
BARBOSA, item 01 no valor de R$1.299,00. A licitante LILIAM GRACIELY 
OLIVEIRA DE MORAIS apresentou a proposta atendendo todas as exigências do 
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edital. Não foram apresentadas propostas para os itens 02, 03 e 04. Ato contínuo 
iniciou-se a etapa de lances verbais. Mesmo com a insistência do pregoeiro, os 

licitantes não apresentaram lances verbais para redução dos valores. Após esta 
etapa os vencedores prévios foram conforme relatório anexo, denominado “Mapa 
de Apuração de Vencedores”, composto de uma página que faz parte integrante 

desta ata. Em análise do preço apresentado e o termo de referência, constatou-se 
que o mesmo encontra-se dentro do preço que vem sendo praticado no mercado, 

bem como está abaixo do teto máximo de preço definido para esta licitação sendo 
o (s) licitante (s): VALDEMILSON CRISTIANO GONÇALVES e ÉRIKA DA 
SILVEIRA BARBOSA declarado (s) previamente vencedor (s) do certame. Em 

seguida passou-se à abertura do envelope 03 (habilitação) e após minuciosa 
análise da documentação, inclusive validação das Certidões online, constatou-

se que a documentação apresentada pela licitante ÉRIKA DA SILVEIRA 
BARBOSA estava em pleno acordo com o Edital, portanto, foi declarada 

habilitada. Em análise da documentação apresentada pelo licitante 
VALDEMILSON CRISTIANO GONÇALVES verificou-se que não foi cumprido o 

exigido no edital quanto ao item 6.3.2 (regularidade fiscal), sendo portanto, 

declarado inabilitado. Não houve segundo colocado no item 05 que poderia ser 
convocado para a renegociação. Diante de tudo, registra-se que os itens 02 à 05 
foram frustrados no certame. Nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, não 

houve manifestação sobre a intenção de recorrer da decisão. Contudo, a presente 
licitação totalizou o valor global de R$15.588,00 (quinze mil, quinhentos e 
oitenta e oito reais). Ato contínuo delibera-se por devolver à licitante LILIAM 

GRACIELY OLIVEIRA DE MORAIS o envelope 03 (habilitação) devidamente 

lacrados tendo em vista que esta licitante não logrou vencedora de nenhum dos 

itens da licitação. O pregoeiro delibera-se por não adjudicar o objeto do certame a 
licitante, nesta sessão, para que a análise do jurídico ocorra antes da 
Adjudicação. Em nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão, 

lavrando-se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por quem de 
direito. 


