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OBJEMDA LICITA Â O 

O Objeto desta ticitação pública na modalidade de TOMADA DE PREÇOS é a contratação de consultas médicas através de cliruco geral 
para atendimento da população de Cruz Machado no Distrito de Santana, conforme especificações do ANEXO 1 deste EditaL 

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO N, 

Ao(s) 20 de Abril de 2016, à 1122horas, na ~unhe) PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 	,reuniram-se os membros da Comissão de Licitação !  designada pela(o) Portaria n°12 !  para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao  Processo Licitatôrio n°82/2016 Licitação n °  3/2016 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p1 Compras e Serviços. 

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo: 

EMPRESA HELPMED SAÚDE LTDA - ME EMPRESA TIARAJU MATSUOKA AZEVEDO DOS SANTOS EIRELI - ME 

EMPRESA 	 HYGEA 	 GESTÃO 	 & 	 SAÚDE 	 LIDA 

intatamente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e anále necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toca 
documentação 	 atinente, 	 tendo 	 o 	 seguinte 	 parecer 	 da 	 coniss.o 

- Dando inicio aos trabalhos foi efetuada a verificação do credenciamnento das empresas proponentes, onde se constatou-se 

Que a Empresa HELPMED SAÚDE LIDA - ME não apresentou representante, sendo sua documentação encaminhada por 

protocolo em cada anterior ao certame declinado do direito de manifestação durante a sessão do certame as outras 

licitantes presentes preencheram os requisitos necessários a habilitação, nada argüido pelos representante que conferiram o 

CREDENCIAMENTO passou-se a fase de abertura dos invólucros de HABILITAÇÃO.  Aberto o envelope de habilitação 

passou-se a conferencia por pane da Comissão de Licitações dos documentos apresentados com os exigidos em editei no 

qual constatou-se: EMPRESA HELPMED SAÚDE LTDA - ME, não apresentou CADASTRO DE CNES, por fim apenas 

substituiu o documento por declaração de nexigibitidade de cadastro CHIES emitido pela Prefeitura Municipal de Curitiba !  

EMPRESA TIARANJU MATSUOKA AZEVEDO DOS SANTOS EIRELI - ME apresentou documentação completa; EMPRESA 

HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA, apresentou Cerlidão Municipal Positiva com efeitos de negativa VENCIDA; Passado a 

documentação a verificação dos representantes das empresas credenciadas onde os mesmos manifestaram a respeito da 

documentação: Faz vista, o representante da EMPRESA HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA, a documentação de 

CADASTRO ONES da EMPRESA HELPMED SAÚDE LIDA - ME ausente na documentação de habilitação e ausência cc 

documentação autenticada por parte da mesma e a licitante TIARAJU MATSUOKA AZEVEDO DOS SANTOS EIRELI - ME 

Sendo asam a Comissão de licitações deliberou e assim julgar: Referente a EMPRESA HELPMED SAÚDE LIDA - ME por 

voo a Comissão de licitação decide por 02 votos a 01 inabilitar a licitante, ressalva do membro da Comissão LILiP!N 

MACIEL Referente a EMPRESA TIARAJU MATSUOKA AZEVEDO DOS SANTOS EIRELI - ME! quanto as alegações 

representante da EMPRESA HYCEA - GESTÃO & SAÚDE LTDA, verificou-se que os documentos pessoais RG e CRM 

estavam ausente de autenticação sendo assim conforme o item 6.3. do Edital no decorrer da sessão o Presidente da 

Comissão solicitou os documentos originais para conferencia a qual foi procedida por todos os membros da comissão, os 

demais documentos que necessitavam autenticação era de autenticidade digital/eletrônica, sendo assim por unanimidade 

resto a empresa HABILITADA; Referente a empresa EMPRESA HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA, por voto da Comissão de 

Licitações unânime resta INABILITADA. Sendo assim o Presidente da Comissão de Licitações declarou o resultado aos 

presentes, perguntando sobre a intenção de manifestação de recurso, manifestante pela EMPRESA HYGEA GESTÃO & / 

SAÚDE LIDA! desta forma foi concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis para protocolo das razões recursais, suspefloe-se a 

sessão e publica-se. Nada mais havendo a tratar encerrou-se o certame. 
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Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes. 

Cruz Machado 20 de Abr 	16 
COffiLS ÀO: 

ELTON RICK HOLLEN 	 ------- . 	 Presidente 	da Comissão de Licitação 

LILIAN MACIEL DE OLIVEIRA 	 —MEMBRO 

SILVIO LUIS ALVES PEREIRA 	 »- >2....... ctC. -------MEMRRO 

ADÈLIA SEDLACZKE 	 MEMBRO 

GALDJN0 DE OLIVEIRA 	 - ................................. MEMBRO 

Asshiatura dos rspresentantes das empresas que estiveram presentes na sessão de luipamento: 

DANIEL MARCELO ZEMMERMANN 

TIARAJU MATSUOKAAZEVEDO DOS SANTOS 

- Representante 

? 	..............................
Representante  

cL3}..,ILV............. Representante 


