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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às nove 
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 
023/2015, cujo objeto visa a Contratação de Serviços de Profissionais 

Especializados em  Enfermagem, 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: MAURA 
FERREIRA DE SOUZA FILHA, Enfermeira, pessoa física inscrita no CPF sob o 

nº 058.898.526-4 e RG nº MG- 13.699.245 SSP/MG, residente e domiciliada na 
Rua Maria Ferreira Cesário, nº 51, Bairro Centro, na cidade de Doresópolis/MG, 
telefone: (37) 8852-3570; RENATA PEREIRA PAPA, Fonoaudióloga, pessoa 

física inscrita no CPF sob o nº 015.814.336-11 e RG nº MG- 14.094.198 SSP/MG, 
residente e domiciliada na Rua Santo Antônio, nº 619, Bairro Centro, na cidade de 
Piumhi/MG, telefone: (35) 9198-7460; FLÁVIA INÊS DA SILVA, Assistente 
Social, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 052.903.466-27 e RG nº MG-

11.233.888 SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Maria José Belo Alvarenga, 

nº 631, Bairro Bela Vista, na cidade de Formiga/MG, telefone: (37) 9963-0571; 
POLIANA ROBERTA SILVA, Assistente Social, pessoa física inscrita no CPF 

sob o nº 096.395.566-70 e RG nº MG- 16.441.032 SSP/MG, residente e 

domiciliada na Rua Mizael Bernardes da Silveira, nº 257, Bairro Centro, na cidade 
de Córrego Fundo/MG, telefone: (37) 9957-0521 e 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 
Hortência de Castro, nº 58, Bairro Novo Horizonte, na cidade de Formiga/MG, 

telefone: (37) 8817-1560. Dando início à Sessão, o Pregoeiro recebeu o envelope 
01 (Credenciamento), credenciando o (s) licitante (s) MAURA FERREIRA DE 

SOUZA FILHA, RENATA PEREIRA PAPA, FLÁVIA INÊS DA SILVA, POLIANA 
ROBERTA SILVA e LILIAM GRACIELY OLIVEIRA DE MORAIS. Os licitantes 

apresentaram a documentação em pleno acordo com o exigido no edital, portanto, 

todos foram credenciados. 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 da licitante LILIAM GRACIELY OLIVEIRA DE 

MORAIS que deixou de apresentar proposta nos termos do item 5.2.1 e não 

cumpriu as exigências contidas no item 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 5.3.5 e 5.3.7, sendo 

portanto, desclassificada. Os demais licitantes apresentaram propostas 
atendendo todas as exigências do edital e foram classificadas para a fase de 
lances verbais. Ato contínuo iniciou-se a etapa de lances verbais. Após a sessão 

de lances os menores preços apresentados foram conforme relatório anexo, 
denominado “Mapa de Apuração de Vencedores”, composto de 02 (duas) páginas 

que fazem parte integrante desta ata. Em análise do último preço apresentado e 
do termo de referência, constatou-se que o último preço apresentado na sessão 
de lances encontra-se dentro do preço que vem sendo praticado no mercado, 
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bem como está abaixo do teto máximo de preços unitários e totais, definido para 
esta licitação, sendo o (s) licitante (s): MAURA FERREIRA DE SOUZA FILHA, 

RENATA PEREIRA PAPA e FLÁVIA INÊS DA SILVA 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 pelos 

licitantes estavam em pleno acordo com o Edital, portanto, todos foram 

declarados habilitados. Diante disto, o pregoeiro adjudica o objeto do certame aos 
licitantes: FLÁVIA INÊS DA SILVA, item 01; MAURA FERREIRA DE SOUZA 
FILHA, item 02 e RENATA PEREIRA PAPA, itens 03 e 04. 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$74.640,00 
(setenta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais). 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. 

 
 

 


