
MUNICÍPIO DE JECEABA 
Estado de Minas Gerais 

Praça Dagmar de Souza Lobo, s/nº - CNPJ: 20.356.739/0001-48 

 

1 
 

ATA Nº 07 DO CREDENCIAMENTO 001/2015 
  
Às 11 horas e 45 min do dia 22/03/2016, na sala de licitação, localizada no endereço Praça Dagmar de Souza Lobo, 

reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, tendo como presidente a Sr.ª Eduarda Henriques e membros 

Wellington Vicente Vieira e Márcia Eliza da Rocha Vieira, designadas pelo ato de nomeação Portaria nº 584/2016, 

para realização da sessão pública de licitação, modalidade Credenciamento 001/2015, Processo Licitatório nº 

022/2015 - que tem por objeto a prestação de serviços em consultas médicas e exames especializados. Aberta a 

sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pela empresa Villar, Dutra, Pinheiro e Ferraz Serviços 

Médicos Ltda - ME, visando a habilitação jurídica, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira da 

empresa retro mencionada. 

 
HABILITAÇÃO 

 
   

A empresa Villar, Dutra, Pinheiro e Ferraz Serviços Médicos Ltda - ME deixou de apresentar o Anexo III do 

Edital – Requerimento de Credenciamento, sendo inabilitada. Como na presente sessão só ocorreu a abertura da 

documentação da empresa Villar, Dutra, Pinheiro e Ferraz Serviços Médicos Ltda – ME, a Pregoeira, com base 

no § 3° do art. 48 da Lei n° 8.666/93, determina o prazo de 8 (oito) dias úteis para que esta apresente o documento 

faltante, que deu causa à inabilitação. Para tanto, a Pregoeira define desde já a data de 1º de abril, às 9 horas e 30 

minutos para que a licitante apresente-se neste setor, para sessão de abertura de novo envelope de habilitação. 

Por motivo de economicidade e ante o princípio do desapego ao formalismo exagerado, a licitante deverá 

apresentar no novo envelope apenas o Anexo III, que neste momento não foi apresentado, uma vez que todos os 

demais documentos ainda continuarão válidos na data da próxima sessão. 

   
ENCERRAMENTO 

  
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Presidente e pelos membros da 
CPL. 

 
Assinam: 

  
COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO 
 

 

_________________________________________ 
Eduarda Henriques  
Presidente 
  
_________________________________________ 
Wellington Vicente Vieira  
Membro 
  
_________________________________________ 
Márcia Eliza da Rocha Vieira  
Membro 
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