Ata da sessão de recebimento dos envelopes nº1 e nº 2,
contendo a documentação e as propostas de preços, em
atendimento ao edital de Concorrência Pública nº 006/2017

Aos três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, em sessão
pública, sob presidência da Senhora Isabel Cristina Souza e membros Lucas Dominguez Cordeiro
e Kelly Cristiane Peters, juntamente com a Servidora Juliana Ruske Assumpção, Secretária da
Saúde em Exercício, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 001/2018 para
proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes interessadas na
execução do objeto da Concorrência Pública nº 006/2017, que trata da CONTRATAÇÃO DE
INSTITUIÇÃO HOSPITALAR PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR DE
CONSULTAS ELETIVAS, EXCEDENTES ÀS OFERTADAS PELA REDE ESTADUAL DO SUS
ATRAVÉS DAS CENTRAIS REGULADORAS.

* Aberta à sessão pela Senhora presidente, a

mesma recebeu da Servidora lotada no Protocolo, os envelopes devidamente entregues dentro do
prazo estipulado conforme protocolo inserido nos mesmos, o que foi conferido na presença de
todos. Apresentou-se como proponente somente a : 1) MATERNIDADE E CIRURGIA NOSSA
SENHORA DO ROCIO S.A. representada nesta sessão pelo seu procurador, Sr. Mario Sergio
Polonha.

* Em ato contínuo, procedeu-se à abertura do envelope nº 1 contendo a documentação

de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão de licitação e representante da
Secretaria da Saúde, que examinaram os documentos e constataram que a documentação foi
apresentada de acordo com o edital, porém quanto a apresentação do Alvará de

Licença

Sanitária,item 5.1.14 do edital, o mesmo foi apresentado com data de expedição de 23/11/2016,
porem no rodapé do mesmo esta a seguinte inscrição “ Este documento tem validade de 12 meses
a partir da data de emissão ou enquanto satisfizer a exigência da legislação em vigor” , não
estando claro no mesmo quais são as exigências da legislação em vigor.

Considerando a

questão acima mencionada, a comissão de licitação fará diligência ao Município emissor do
referido documento para que se pronuncie quanto a validade do mesmo.

Os demais

documentos apresentados pela proponente estão todos de acordo com o edital, sanado esta questão
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a proponente está habilitada. * Diante do exposto não foi aberto o envelope n.º 002 - proposta de
preços , sendo o rubricado por todos e guardado junto ao processo.

Nada mais a tratar a

presidente deixou a palavra em aberto, como não houve manifestação foi encerrada a presente
sessão da qual foi lavrada a presente ata que após lida e achada conforme vai assinada por todos.
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