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Ass._______
_ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE 
MINAS 

 
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 13/2017 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2017 
 
Às 14:30 do dia 05 de abril de 2017, reuniu-se a Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São 
Félix de Minas, Sra. Macklayne Miranda Pegoretti e respectivos membros da Equipe de Apoio, com 
a finalidade de realizar os procedimentos relativos ao pregão presencial nº. 06/2017, referente ao 
processo nº. 13/2017. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de exames 
ultrassonografia diversas, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, do município de São Félix 
de Minas, em conformidade com as disposições contidas no Edital, a Pregoeira abriu a sessão 
pública e dispondo a todos como funciona o Pregão, solicitando a atenção de todos, observando 
que os valores ofertados serão os constantes do contrato administrativo e que deverão ser 
cumpridos e efetuou o credenciamento do interessado. A seguir foram recebidos os envelopes 
contendo as propostas e as documentações de habilitação, submetendo a apreciação de todos. 
Procedeu-se à abertura do envelope de proposta inicial apresentado pelo respectivo licitante. O 
proponente foi classificado e convocado para apresentação de lances por Item, de acordo com o 
disposto nos incisos VIII e IX, do art. 4º, da Lei Federal nº.10.520, de 17 de julho de 2002. Após 
essa fase, foi iniciada a fase competitiva, sendo apresentados os lances registrados no histórico. 
Ao final da sessão, produziram o seguinte resultado: 
 
A empresa M Das Graças Amorim Arruda, nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, totalizando o valor global 
de R$ 70.632,00 (Setenta mil e seiscentos e trinta e dois reais) 
. 
 
  
Foi aberto o envelope de habilitação do licitante vencedor, sendo o mesmo declarado habilitado. A 
Pregoeira Oficial deu início a motivação de recursos aos participantes, sendo que ninguém 
manifestou descontentamento com o certame, deu por encerrado o prazo recursal. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrado o ato licitatório, cuja ata lida e aprovada, segue assinada por mim, 
MACKLAYNE MIRANDA PEGORETTI, Pregoeira Oficial, demais membros da Equipe de Apoio e 
licitantes presentes. 
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Membro 
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ANA FLAVIA DOS SANTOS SOARES 
Estudante 

 


