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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2016 
 
Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, 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. 
1.647/2016, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2016, cujo 
objeto visa a Contratação de Profissionais de Saúde para o Município de 
Pimenta/MG. Mostrou interesse em participar do referido certame, apresentando-se 
para credenciamento os seguintes profissionais: FERNANDA HELENA CRAIDE, 
Dermatologista, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 049.831.586-00, com sede 
administrativa na Rua Nossa Senhora do Livramento, nº 1.072, Aptº 301, Bairro 
Jardim Santo Antônio, na cidade de Piumhi/MG e FRANCISCO FERREIRA 
SANTOS, Fonoaudiólogo, pessoa física inscrito no CPF sob o nº 014.682.976-00, 
com sede administrativa na Rua Nova Friburgo, nº  30, Bairro São Mateus, na cidade 
de Contagem/MG. Dando início à Sessão, o Pregoeiro recebeu os envelopes 01 
(Credenciamento), credenciando-os. 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) da (s) licitante (s) atenderam todas 
exigências do edital. Ato contínuo iniciou-se a etapa de lances verbais. Mesmo com a 
insistência do pregoeiro não houve a apresentação de lances verbais. O edital prevê 
em seu item 7.3.9 que “caso não se realize lance verbal será verificada a 
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a 
contratação”. Assim verifica-se as propostas escritas atenderam a todas as 
exigências do edital inclusive quanto ao teto máximo de preços. Em análise dos 
preços apresentados e o termo de referência, constatou-se que os mesmos 
encontram-se dentro dos preços que vem sendo praticado no mercado, bem como 
está em acordo com o teto máximo de preços definidos para esta licitação sendo os 
licitantes FERNANDA HELENA CRAIDE e FRANCISCO FERREIRA SANTOS 
declarados previamente vencedores do certame. Após esta etapa os menores preços 
apresentados foram conforme relatório anexo, denominado “Mapa de Apuração de 
Vencedores”, composto de uma página que faz parte integrante desta ata. 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 pelo (s) licitante (s) FERNANDA HELENA CRAIDE e 
FRANCISCO FERREIRA SANTOS estavam em pleno acordo com o Edital, 
deliberando-se por adjudicar os itens aos fornecedores vencedores nos termos do 
relatório anexo. Nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, não houve 
manifestação sobre a intenção de recorrer da decisão. Para o item 04 (Prestação de 
Serviços na Especialidade de Psicologia em Atendimento ao CAPS / 20 Hs 
Semanais) não houve apresentação de propostas e portanto, este item será frustrado 
no certame. Ato contínuo, o processo será encaminhado à Procuradoria Municipal, 
para, nos termos do Art. 38, Parágrafo Único da Lei 8.666/93, emita o competente 
Parecer Jurídico. Em seguida, encaminha-se à autoridade competente para que se 
proceda à homologação. 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. 


