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  ATA DE JULGAMENTO 

 

Aos 14 (catorze) dias do mês de abril de 2021, às 14:00 h (catorze horas), no prédio do 

Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Água Comprida/MG, em 

cumprimento às disposições contidas no Decreto Municipal 017/2021, reuniram-se o 

Pregoeiro, BRUNO RIBEIRO SILVA, e os membros da Equipe de Apoio, os quais foram 

devidamente designados pelo Senhor Prefeito Municipal com a  finalidade de realizar os 

procedimentos relativos ao PREGÃO PRESENCIAL 003/2021 (Processo 020.01/2021), com 

fundamento na Lei 10.520/02 e Decreto Municipal 009/08, aplicando-se subsidiariamente a 

Lei 8.666/93 e alterações.  

 

Objeto contratação de empresa médica (PJ) para disponibilização de profissional médico 

devidamente inscrito no CRM para atender na Estratégia Saúde da Família (ESF), 

perfazendo carga horária semanal de 40 horas, sendo 08 horas diárias. 

 

A publicação do edital resumido do presente pregão foi feita no Diário Eletrônico dos 

Municípios da Associação Mineira de Municípios na data de 30 de março de 2021 

respeitando-se o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis entre a disponibilização do edital com 

sua publicação e a data de sua realização. Além da publicação do edital do presente pregão 

no diário, foi feita também no site do Município (www.aguacomprida.mg.gov.br/licitacoes) e 

enviado por email àquelas empresas interessadas do ramo que solicitaram. 

 

Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a 

sessão pública para o credenciamento dos interessados, constatando-se e presença de uma 

empresa: 1) NAYARA ALMEIDA DA SILVA, devidamente inscrita CNPJ 41.465.418/0001-

51, representada por Nayara Almeida da Silva, inscrita no CPF 013.939.702-73, conforme 

credenciamento apresentou declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. 

 

A seguir, passamos a abertura do envelope com a proposta de preço da licitante, 

constatando-se que estava de acordo com o solicitado no edital. Em razão da pandemia da 

Covid-19, os documentos não foram rubricados pelos licitantes presentes. Eles foram 

analisados pelo Pregoeiro sob conferência dos licitantes. Dessa forma, a proposta foi aceita 

e CLASSIFICADA, cujo valor e lance encontra-se anexo.  

http://www.aguacomprida.mg.gov.br/licitacoes
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Após a fase de lances, passamos a negociação direta com a empresa classificada em 

primeiro lugar, que afirmou não ter condições de reduzir valor. Como estava dentro do preço 

de referência, foi aceito pelo Pregoeiro.  

 

Em face da classificação, passamos a análise da documentação da empresa, a qual não 

apresentou o comprovante de registro da empresa no CRM, apenas o comprovante de 

requerimento de inscrição de pessoa jurídica (item 8.5.11). Como havia apenas uma 

empresa, com base no artigo 48, § 3º da Lei 8666/93 foi concedido o prazo de 08 dias úteis 

para apresentação de nova documentação escoimadas dos erros apresentados (§ 3º 

Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, 

a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de 

nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, 

facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis). No caso em tela, 

os documentos já apresentados ficaram com o Pregoeiro, sendo necessário a apresentação 

apenas do documento faltante. 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião para lavratura da presente ata, que 

depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro, por sua equipe de apoio, e 

licitantes presentes. Água Comprida / MG, 14 de abril de 2021. 

 

 
Assinaturas do Pregoeiro e Equipe de Apoio: 

 
 
 
 
 

BRUNO RIBEIRO SILVA 

Pregoeiro 

 

 
 

PRISCILLA LOPES PIRES OLIVEIRA 

Equipe de Apoio  
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NAYARA ALMEIDA DA SILVA 

Licitante 

 

 

 

ALEXANDRE DE SOUZA SANTOS 

Presente 

 

 

 

 

 


