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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 

 

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, 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. 

1.830/2017, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017, cujo 

objeto visa a Contratação de Serviços de Saúde para atendimento da 

demanda das Secretarias Municipais de Assistência Social e Educação do 

Município de Pimenta/MG. Mostraram interesse em participar do referido 

certame, apresentando-se para credenciamento no horário indicado as seguintes 

profissionais: DANIELA CRISTINA ARAÚJO RIBEIRO, Psicóloga, pessoa física 

inscrita no CPF sob o nº 076.177.736-92 e RG nº MG- 14.628.777 SSP/MG, 

residente e domiciliada na Rua Newton Gonçalves de Oliveira, nº 132, Bairro 

Sion, na cidade de Arcos/MG, telefone: (37)99108-2028 e endereço eletrônico 

danickriss@yahoo.com.br e MAGNA COSTA PATROCÍNIO, Psicóloga, pessoa 

física inscrita no CPF sob o nº 091.181.426-48 e RG nº MG 16.008.930 SSP/MG, 

residente e domiciliada na Praça Juca Maneca, nº 277, Bairro Centro, na cidade 

de Pains/MG, telefone, (37) 99954-3965 e endereço eletrônico 

magna.c.p@hotmail.com. Dando início à Sessão, o Pregoeiro recebeu as 

licitantes participantes e, em seguida, solicitou o envelope 01 (Credenciamento), 

credenciando-as. Todas as licitantes apresentaram a documentação solicitada, 

inclusive a declaração de que cumpre fielmente os requisitos de habilitação. 

Nesta fase as licitantes foram advertidas sobre as sanções dispostas no Decreto 

1.672/2016 quanto ao descumprimento das normas legais e cláusulas editalícias 

sendo que todas as dúvidas foram neste momento respondidas. Terminado o 

credenciamento foram recebidos os envelopes 02 (proposta comercial) e 03 

(habilitação). Em seguida passou-se à abertura dos envelopes 02 referente às 

Propostas Comerciais. Após minuciosa análise verificou-se que as propostas 

escritas atenderam a todas as exigências do edital, sendo portanto classificadas. 

Registra-se nesta ata que nenhuma das licitantes apresentaram proposta de 
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preço para o item 03 (Serviços na Especialidade de Fonoaudiologia para as 

Escolas Municipais / 30 hs Semanais) e será portanto, frustrado neste certame. 

Ato contínuo iniciou-se a etapa de lances verbais. 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, sendo as licitantes: DANIELA CRISTINA ARAÚJO RIBEIRO e 

MAGNA COSTA PATROCÍNIO, declaradas previamente vencedoras do certame 

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 dos envelopes 03 (habilitação) e após minuciosa análise da 

documentação, inclusive validação das Certidões online, constatou-se que a 

documentação apresentada pelas licitantes estavam em pleno acordo com o 

Edital. Assim sendo declara as licitantes DANIELA CRISTINA ARAÚJO RIBEIRO 

e MAGNA COSTA PATROCÍNIO habilitadas. Nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 

10.520/02 não houve a manifestação da intenção de recorrer da decisão. Por tudo 

isso e considerando a habilitação das licitantes, o pregoeiro adjudica os itens as 

licitantes da seguinte forma: DANIELA CRISTINA ARAÚJO RIBEIRO – Item 02 e 

MAGNA COSTA PATROCÍNIO – Item 01. Contudo a presente licitação totalizou 

o valor de R$36.744,00 (trinta e seis mil, setecentos e quarenta e quatro 

reais). 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.  

 

 

 


