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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 

 

Aos quatro dias do mês de Março do ano de dois mil e Vinte, 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 nº 2.346/ 
2020, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 cujo objeto 
visa o  Registro de Preços para futura e eventual contratação de serviços de 
Psicologia, Médico Clinica Geral e Médico Pediatra para atender a demanda 
da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária, Secretaria de Assistência 
Social e Secretaria de Educação do Município de Pimenta-MG. Mostrou 
interesse em participar do referido certame apresentando para credenciamento os  
seguintes licitantes: MELLINA NASCIMENTO ERBST EIRELLI, pessoa Jurídica 
inscrita no CNPJ sob o nº 32.903.780/0001-76, residente e domiciliado na Rua 
Rafael Gonçalves Tomé Nº 18 – Centro – Piumhi/MG, CEP: 37.925-000, Telefone 
(37)99983-4900,e-mail: mellerbst@hotmail.com, representada por Mellina 
Nascimento Erbst,  pessoa física inscrita no CPF sob o nº 066.810.206-31 e 
RG. MG-14.275.319 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Rafael Gonçalves 
Tomé Nº 18 – Centro – Piumhi/MG, CEP: 37.925-000, Telefone (37)99983-
4900,e-mail: mellerbst@hotmail.com, CLINICA FACE LTDA-EPP, pessoa 
Jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 12.283.462/0001-42, residente e domiciliado 
na Rua Vigário Jose Florêncio, Nº 90 – Centro – Piumhi/MG, CEP: 37.925-000, 
representada por Wagner de Oliveira Dornela, pessoa física  inscrito no CPF 
sob  nº 054.559.266-67 e RG 8294997 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua 
Campo Belo, nº 30 – Santo Antônio – Piumhi-MG – CEP: 37.925-000, 
telefone:(37) 9.8425-1350 email: wagnerdornela@hotmail.com. MARIA LUZIA 
GONÇALVES DA SILVA RESENDE,  pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
067.927.466-90 e RG nº MG-13.177.012 SSP/MG,  com sede à rua Azor Vieira de 
Faria Nº 105, Planalto – Arcos-MG, CEP:35.588-000, telefone: (37) 99999-8853, 
e-mail: marialuzia.psic@hotmail.com,  CENTRO MEDICO CSW SAUDE, pessoa 
Jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 17.747.812/0001-06, residente e domiciliado 
na Rua Getúlio Vargas, Nº 401 – Centro – Piumhi-MG, CEP: 37.925-000, 
representado por Marcelo Messias Lopes, pessoa física CRM/MG 38.839, CPF: 
899.349.976-49 residente e domiciliado a Praça Guia Lopes nº 285, Centro – 
CEP: 37.925-000.    Dando início à Sessão, o Pregoeiro recebeu a (s) licitante a 
(s) participante e, em seguida, solicitou o envelope 01 (Credenciamento), 
credenciando-a (s). Nesta fase a licitante CENTRO MEDICO CSW SAUDE, não 
foi credenciado, pois não apresentou a procuração e declaração de cumprir os 
requisitos, (anexo IV), nenhuma das licitantes comprovaram a qualidade de ME e 
portanto não usufruirá, nesta licitação, dos benefícios da Lei Complementar 
123/06. Ficando credenciado as licitantes: MELLINA NASCIMENTO ERBST 
EIRELLI, CLINICA FACE LTDA-EPP e  MARIA LUZIA GONÇALVES DA SILVA 
RESENDE. Terminado o credenciamento foram recebidos os envelopes 02 
(proposta comercial) e 03 (habilitação). Na oportunidade foi comprovada pelos 
licitantes, pregoeiro e equipe de apoio a inviolabilidade dos envelopes. O 
Pregoeiro informou ao (s) representante (s) presente (s), os procedimentos a 
serem adotados durante a sessão pública do Pregão e ressaltou que a ausência 
de qualquer deles quanto a lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicará 
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na preclusão do direito ao recurso e na submissão ao disposto na ata. Em 
seguida passou-se à abertura do (s) envelope (s) referente às Proposta (s) 
Comercial (is) (envelope 02). Após análise verificou-se que a (s) proposta (s) 
escrita (s) atenderam todas as exigências do edital inclusive quanto ao teto 
máximo de preços e foram classificadas. Registra-se que a proposta escrita do 
licitante CLINICA FACE LTDA-EPP, constava equívoco na digitação com relação 
ao número do item sendo que, nos termos dos itens 16.2 e 16.7 do edital, visando 
a ampliação da disputa e a garantia do interesse público o licitante CLINICA 
FACE LTDA-EPP que presente na sessão, esclareceram se tratar de proposta 
para o item 04, respectivamente. Para o item 01,02 e 03 nenhum dos licitantes 
apresentou proposta e será frustrado no 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 02 (Duas) páginas que fazem parte integrante dos autos deste 
certame. 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, bem como está abaixo do 
teto máximo de preços unitários e totais, definido para esta licitação. Sendo o 
critério de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. Registra-se 
nesta ata que o licitante CLINICA FACE LTDA-EPP ausentou-se antes de 
lavrada a ata. MELLINA NASCIMENTO ERBST EIRELLI, CLINICA FACE LTDA-
EPP e MARIA LUZIA GONÇALVES DA SILVA RESENDE foram declaradas 
previamente vencedoras do certame. Em seguida passou-se à abertura do (s) 
envelope (s) 03 (habilitação) e após minuciosa análise da documentação, 
inclusive validação das Certidões online, constatou-se que a documentação 
apresentada pela (s) licitante (s) CLINICA FACE LTDA-EPP e MARIA LUZIA 
GONÇALVES DA SILVA RESENDE estavam em pleno acordo com o Edital e 
foram declaradas habilitadas. A licitante MELLINA NASCIMENTO ERBST 
EIRELLI, não apresentou CND Federal, Inscrição Estadual ou Municipal, sendo 
declarada inabilitada. A licitante CLINICA FACE LTDA-EPP, optou pela 
comprovação de capital  da boa situação econômica e financeira com a 
apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social devidamente assinado pelo profissional responsável pela 
contabilidade da empresa licitante, consubstanciada nos índices definidos no 
edital e conforme demonstrativo da boa situação econômico financeira constante 
do anexo XI.Nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, não houve 
manifestação sobre a intenção de recorrer da decisão.  Ao final, restaram-se 
frustrados os itens 01, 02, 03 e 06. O Pregoeiro adjudica o objeto do presente 
Pregão aos licitantes: CLINICA FACE LTDA-EPP para o item 04, MARIA LUZIA 
GONÇALVES DA SILVA RESENDE para o item 05. 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. 


