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ATA DE REGISTRO DE OCORRENCIAS 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017  

PREGÃO PRESENCIAL –Nº 001/2017 

 

SINTESE DO OBJETO: Contratação de microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte e /ou equiparadas na forma da lei LC 123/2006, para prestação 

de serviços especializados em medicina do trabalho para a realização de 

perícias médicas em servidores públicos sob o regime próprio da previdência do 

Município de São João da Ponte – MG, durante um período de 12(doze) meses, 

visando analisar e periciar clinicamente servidores em situação de saúde 

desfavorável bem como homologar atestados médicos dos servidores da ativa, 

assegurando melhoria no atendimento ao servidor municipal, conforme 

detalhado no Projeto Básico e seus anexos, em atendimento à solicitação do 

diretor executivo do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. 

 

 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2017, às 08h30m (Oito horas 

e trinta minutos), conforme ficou circunstanciado no aviso de licitação 

devidamente publicado nos órgãos oficiais do Município, foi declarada aberta a 

sessão objetivando o desfecho do “Pregão Presencial n° 001/2017”, pela 

Pregoeira Oficial do Município, a qual foi devidamente nomeada pela Portaria 

nº 008, de 02 de janeiro de 2017, Senhorita Daniela Mendes Soares, sendo 

constatada a presença da equipe de apoio, composta pela Srta. Adelvânia 

Sobral Santos e a Sra. Bruna Rodrigues Pereira dos Santos. Presente a Sra. 

Rafaela Rosana Pereira, Assessora em licitação nomeada pela portaria nº 16 de 

17 de janeiro de 2017. Presente ainda o Sr. Elzear Junior Oliveira Silva, 

CPF/MF sob o nº 046.004.116-92, Diretor Executivo do INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – PREVPONTE. A Pregoeira levou ao conhecimento 

de todos que o processo foi devidamente autuado, assinado, numerado, 

protocolado e que o aviso de licitação foi publicado nos jornais (Diário Oficial 

da União, Diário Oficial do Estado, Jornal Hoje em Dia, AMM, site oficial do 

município e não obstante foi publicado ainda no Quadro de Aviso localizado no 

Hall de entrada da Prefeitura). Aberta a sessão compareceu apenas a empresa 

CENTRO DE DIADNÓSTICO POR IMAGEM DO NORTE DE MINAS LTDA, 

inscrita no CNPJ sob o 07.586.538/0001-79, neste ato representado pelo Sr. 

Ricardo Saraiva Dias, inscrito no CPF sob o nº 734.122.446-00. Diante disto a 

Pregoeira Oficial do Município, deu início aos devidos procedimentos de 

credenciamento, todavia, embora o licitante tenha apresentado todos os 

documentos perquiridos no instrumento convocatório edital para o 

credenciamento, tais como a cópia do Contrato Social acompanhado de cópia 

da sua identidade civil, Declaração de pleno atendimento dos requisitos do 

edital e Anexo V – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

o mesmo não apresentou o contrato original da empresa para autenticação por  
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comissão de licitação descumprindo o item 2, que diz “2. Os documentos poderão 

ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório 

competente; ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja 

autenticado pelo(a) Pregoeiro(a) ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de 

sua apresentação” do titulo 1.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, pág. 11 do 

edital. 11. Assim, decidiu a Pregoeira Oficial do Município, juntamente com a 

comissão por não credenciar a empresa CENTRO DE DIADNÓSTICO POR 

IMAGEM DO NORTE DE MINAS LTDA.   

Tendo em a necessidade de contratação desses serviços por parte do 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – PREVPONTE e considerando que 

a única empresa interessada em  participar do certame não foi credenciada 

restando esta licitação frustrada, fica esse certame desde logo REVOGADO.  

Finalizada a fase de Pregoeira indagou ao Licitante se por algum motivo havia a 

intenção de interpor o recurso administrativo. O Senhor abaixo assinado 

renuncia, por si, todo e qualquer direito a interposição de recursos, na forma 

da Lei 10.520 de 07 de julho de 2002. Nada mais a ser circunstanciado em ata 

eu, Daniela Mendes Soares, lavrei a presente ATA que depois de lida, e achada 

de acordo será assinada por todos os presentes ao ato e enviada a empresa 

para conhecimento.  

 
 

    Prefeitura Municipal de São João da Ponte - MG, 21 de novembro de 2017. 

 

 
Daniela Mendes Soares 

Pregoeira Oficial do Município 
 

 

Adelvânia Sobral Santos                                    Bruna R. Pereira dos Santos                                                                
Equipe de Apoio                                                                   Equipe de Apoio          

                  
Rafaela Rosana Pereira 
Assessoria em Licitações 

 
 

Elzear Junior Oliveira Silva 
CPF: 046.004.116-92 

DIRETOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – PREVPONTE. 
 

 
DIADNÓSTICO POR IMAGEM DO NORTE DE MINAS LTDA 

CNPJ: 07.586.538/0001-79 

Ricardo Saraiva Dias 
CPF: 734.122.446-00 
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MAPA DE APURAÇÃO 
 

 
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de 

microempresas e/ou empresas de pequeno porte e /ou equiparadas na forma 
da lei LC 123/2006 para fornecimento de massa asfáltica PMF – PRÉ 
MISTURADO A FRIO, exclusive transporte do material, para recuperação 

de vias publicas pavimentadas do município de São João da Ponte – MG, 
através de procedimentos de operação tapa-buracos, em atendimento a 
solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 

conforme detalhado no Termo de Referencia. 
 

ITEM UN QT DESCRIÇÃO UNIT TOTAL 

1.  270 TON 

FORNECIMENTO DE MASSA 
ASFÁTICA PMF – PRÉ MISTURADO 

A FRIO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 
DO MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO 
DAS VIAS PÚBLICAS 

PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOÃO DA PONTE – MG 

R$ 250,00 

R$ 230,00 

 

R$ 

62.100,00 

2.  4.700 LT 

EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA 
LENTA. RL EMULSÃO ASFÁLTICA 

DE RUPTURA LENTA 

R$ 3,30 

R$ 3,00 

R$ 

14.100,00 

 

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 76.200,00 (Setenta e seis mil e duzentos reais) 

 
 

Prefeitura Municipal de São João da Ponte - MG, 30 de Maio de 2017. 

 
 

Daniela Mendes Soares 

Pregoeira Oficial do Município 

 

 

 

Adelvânia Sobral Santos                                Bruna R. Pereira dos Santos 

Membro (Secretaria)                                                      Membro                                

 

 

 

André Nunes Figueiredo 

CPF: 078.774.876-57 

CONSTRUTORA CONNAGE LTDA 

CNPJ: 11.467.359/0001-90 

 

 


