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PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO 
ESPIRITO SANTO 
CNPJ: 27.165.182/0001-07 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 
PROCESSO N°3765/2017  
 
 ATA ABERTURA E FECHAMENTO DO PREGÃO 
 

 Aos 19 de abril de 2018, às 09:00 horas, reuniu-se a Pregoeira deste Órgão, EDINE BAPTISTA DA COSTA 
e membros da Equipe, CARMEM LUCIA PEREIRA RODRIGUES, LORRAYNE LOUREIRO THOMASI 
ZULMIRA GOZER ZERBINI e ALOIR RUDIO designados pelo Decreto nº 963/2017, para, em atendimento 
às disposições contidas na Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8.666/93, realizar os procedimentos 
relativos a modalidade Pregão Presencial, nº 03/2018 , referente ao Processo nº 062/2017 cujo objeto é 
Contratação de Pessoa Jurídica prestadora de serviços na área médica a fim de compor a junta Médica para 
realização de perícias. Declarada aberta a sessão, a Pregoeira verificou que no horário determinado no 
edital apenas a empresa RS MOTTA SERVICOS MEDICOS EIRELLI ME apresentou documentos para o 
credenciamento. Após, a empresa entregou o envelope de Proposta Comercial, sendo rubricados por todos 
os presentes. Posteriormente, procedeu-se a abertura do Envelope "A" - Proposta Comercial, que após 
minuciosa análise por parte da Equipe de Pregão foi verificado que a empresa atendeu a essa fase. 
Considerando a participação de somente um licitante, sem haver lances verbais, passou-se à segunda fase 
do certame, a qual a equipe procedeu ao recolhimento dos envelopes "B" - Documentos de Habilitação, e 
após a verificação de todos os documentos apresentados, foi constatada a ausência de Alvará de 
Localização, conforme Item 12.6.3 – b e documento relativo à qualificação técnica, conforme Item 12.6.4 - a) 
do Edital, estando, portanto a licitante inabilitada, sendo os documentos devidamente rubricados por todos 
os presentes. Ato contínuo, nos termos do §3° do Artigo 48 da Lei de Licitações, a Pregoeira decide por 
estipular o prazo de 8 (oito) dias improrrogáveis, estando marcada para o dia 02/05/2018 às 09:00 a data 
para que seja apresentada pela licitante nova documentação. Nada mais havendo, eu Edinê Baptista da 
Costa, lavro a presente ata que segue assinada por mim, pelos membros da equipe e representante da 
empresa participante. 
 

 
 

EDINÊ BAPTISTA DA COSTA 

Pregoeira Oficial da PMF 

 
 
 
 

CARMEM LUCIA PEREIRA RODRIGUES                LORRAYNE LOUREIRO THOMASI  

Equipe de Apoio                                                         Equipe de Apoio                                                 

 

 

 

ZULMIRA GOZER ZERBINI                                     ALOIR RÚDIO 

Equipe de Apoio                                                       Equipe de Apoio              

                                         

 
Participantes: 
________________________________________ 
 
 
 
 
RS MOTTA SERVICOS MEDICOS EIRELLI ME, CNPJ: 23.417.651/0001-87,  

com representação legal do Sr ROBERTO SIQUEIRA MOTTA, CPF: 

 

 

 

 

SILVERIO GUZZO 

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Fundão – IPRESF 

CNPJ: 32.406.423/0001-00 


