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ATA DE CHAMAMENTO Nº. 010/2017 

 

EDITAL Nº. 010/2017 

 

OBJETO: O presente edital tem objeto o Chamamento publico para credenciamento de pessoas juridicas 

especializadas em exames, consultas medicas e procedimentos especializados Cruzeiro do Iguaçu, visando a 

prestação de serviços de saúde aos usuários do município de Cruzeiro do Iguaçu,  os quais são parte integrante 

deste edital. 

 

DATA DA SESSÃO: 26/06/2017 

 

HORÁRIO: 09h00min 

 

Às nove horas do dia vinte e seis do mês de junho do ano dois mil e dezessete, na sala de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, situada a Av. Treze de Maio, 906, Centro, em Cruzeiro do Iguaçu Estado do 

Paraná, realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e a 

documentação de habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade Edital de Chamamento 

em referência. Presentes a Presidente, Tatiane Aparecida do Prado , bem como os componentes da equipe de apoio 

Taila Daiane Souza Perão, que esta subscrevem. Presentes também, os representantes das sociedades empresárias 

licitantes, conforme relação abaixo: 

 

SOCIEDADES EMPRESÁRIAS / CREDENCIADAS 

GOYA & GOYA S.C. LTDA.                CNPJ:03.393.206/0001-17 

 

Dando início a sessão, a Presidente recebeu a(s) declaração(oes) de cumprimentos dos requisitos de habilitação, 

bem como os envelopes contendo a proposta de preços e a documentação de habilitação da(s) empresa(s) 

credenciada(s). Para que conste, a empresa GOYA & GOYA S.C. LTDA. enviou os envelopes contendo a 

documentação exigida em edital para participação do Chamamento e não enviou representante para a sessão. Após 

verificação dos documentos constatou-se que a empresa GOYA & GOYA S.C. LTDA cumpriu com o estabelecido 

em edital no item 5.1 e foi declarada credenciada para o certame. Seguindo com a fase de abertura dos envelopes 

contendo a proposta de preços da(s) empresa(s) que aceitam(aram) o estipulado no anexo II, referente ao lote 

proposto, cujo valor foi o seguinte: 

 

Código 

1 

ÁREA CONSULTAS, EXAMES E 

PROCEDIMENTOS 

QTD VALOR VALOR 

TOTAL 

   1.53 Pneumologia Consulta Médica Especializada em 

Pneumologia 

100 
100,00 

10.000,00 

1.54 Pneumologia Espirometria ou prova de Função 

Pulmonar Completa com 

Broncodilatador 

100 

   120,00 

12.000,00 

 

Ato contínuo, procedeu-se a classificação da(s) licitante(s) que aceitou o credenciamento com base na  tabela SUS 

vigente. Após verificação feita pela comissão de licitação, mostrou-se em conformidade com as exigências do edital 

a empresa GOYA & GOYA S.C. LTDA. Inscrita no CNPJ:03.393.206/0001-17. Em razão disso, a Comissão 

resolveu adjudicar o objeto do certame para a empresa: GOYA & GOYA S.C. LTDA, sendo a única empresa 

credenciada para o lote 01 com o valor de R$:22.000,00 (vinte e dois  mil reais). Os autos seguirão para análise 

jurídica e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às 

nove horas e dezesseis minutos do dia vinte e seis do mês de junho do ano dois mil e dezessete (26/06/2017). Eu, 

Taila Daiane Souza Perão _____________________ lavrei o presente registro de acontecimentos que, após lido e 

achado conforme, segue assinado pela Presidente e pela Comissão de licitações que permaneceu até a lavratura do 

mesmo. 

 

TATIANE APARECIDA DO PRADO – Presidente___________________________________________________ 

TAILA DAIANE SOUZA PERÃO – Secretária___________________________________________________ 

 


