
 

 
 

 

ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 
 
Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, 
na sala de licitações da Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória, reuniu-se a 
Pregoeira e Equipe de Apoio devidamente constituída pelo Sra. Prefeita, para dar 
continuidade da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, cujo objeto visa o 
Constitui objeto do presente certame a Contratação de Serviços Técnicos em 
Radiologia para atendimento da demanda do Hospital Municipal Dona Chiquita de 
São João Batista do Glória/MG, para dar continuidade  a sessão de lances 
apresentando-se no horário indicado os seguintes profissionais: EVERTON LOPES DA 
SILVA, e RAILON HENRIQUE FARIAS. Dando início à sessão  e retomando a fase de 
lances verbais. Após esta etapa verificou-se que o menor preço ofertado foi do licitante 
RAILON HENRIQUE FARIAS que apresentou o valor de  R$ 100, 00 (cem reais) 
mensais conforme relatório anexo denominado “Mapa de Apuração” que fazem parte 
integrante desta ata.  Em análise do preço apresentado e o termo de referência, 
constatou-se  que o mesmo está  abaixo do preço de referência definido no Termo de 
Referência que é o teto máximo. Em seguida passou para abertura do envelope 3 de 
habilitação do licitante: RAILON HENRIQUE FARIAS,   e após minuciosa análise da 
documentação, constatou-se que a documentação apresentada pela licitante estava 
em pleno acordo com o edital,  sendo assim foi declarado HABILITADO.Na própria 
Sessão de Licitação foi realizada a consulta e validação das Certidões online e todas 
foram validadas.  Nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, não houve 
manifestação sobre a intenção de recorrer da decisão. Em seguida, encaminha-se o 
presente ao Gabinete da Prefeita, autoridade competente, para que se proceda a 
homologação. Em nada mais havendo a tratar, a Pregoeira encerrou a sessão, 
lavrando-se a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. 
  
 
 


