
Ata de Chamamento Público nº 011/2017 

ATA DE CHAMAMENTO Nº. 011/2017 

 

EDITAL Nº. 011/2017 

 

OBJETO: Chamamento publico para credenciamento de pessoas jurídicas  para realizar consultas 

medicas , visando a prestação de serviços de saúde aos usuários do município de Cruzeiro do Iguaçu,  os 

quais são parte integrante desta licitação. 

 

DATA DA SESSÃO: 01/08/2017 

 

HORÁRIO: 09h00min 

 

Às nove horas do dia primeiro do mês de agosto 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 o Presidente, Sandro Paulo 

Bortoncello, bem como os componentes da equipe de apoio Taila Daiane Souza Perão e Luciane 

Pavnoski, que esta subscrevem.Também presente na sessão o Secretário de Saúde Neudir Antonio 

Giachini e o vereador José Bertoldo. Presentes também, os representantes das sociedades empresárias 

licitantes, conforme relação abaixo: 

 

SOCIEDADES EMPRESÁRIAS / CREDENCIADAS 
MORAES & GIACOMINI LTDA ME                CNPJ:17.448.619/0001-66 

FABIO BROD RODRIGUES DE SOUZA EIRELI.                                                           CNPJ:17.777.876/0001-41 

 

Dando início a sessão, o 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 MORAES & GIACOMINI LTDA ME 

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 as empresas 

MORAES & GIACOMINI LTDA ME e FABIO BROD RODRIGUES DE SOUZA EIRELI cumpriram 

com o estabelecido em edital no item 5.1 e foram declaradas credenciadas 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: 

 

ANEXO II – RESOLUÇÃO N° 003/2017   

 

TABELA DE VALORES – CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS 

 

Código 

1 

ÁREA CONSULTAS, EXAMES E 

PROCEDIMENTOS 

QT

D 

VALOR VALOR 

TOTAL 

    1.1 Clinico Geral Consulta Médica Clínico Geral 300 100,00 30.000,00 

  MORAES & GIACOMINI LTDA 

ME 

150 100,00 15.000,00 

  FABIO BROD RODRIGUES DE 

SOUZA EIRELI 

150 100,00 15.000,00 

 

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, mostraram-se em conformidade 

com as exigências do edital as empresas participantes: MORAES & GIACOMINI LTDA ME Inscrita no 

CNPJ: 17.448.619/0001-66 e FABIO BROD RODRIGUES DE SOUZA EIRELI inscrita no CNPJ: 

17.777.876/0001-41. Em razão disso, o presidente resolveu adjudicar o objeto do certame para as 

empresas: MORAES & GIACOMINI LTDA ME credenciada para o lote 01 com o valor de 

R$:15.000,00 (quinze  mil reais) e FABIO BROD RODRIGUES DE SOUZA EIRELI, credenciada para 
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o lote 01 com o valor de R$:15.000,00 (quinze  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 quarenta minutos do dia primeiro do mês de agosto do ano dois mil e dezessete 

(01/08/2017). Eu, Taila Daiane Souza Perão _____________________ lavrei o presente registro de 

acontecimentos que, após lido e achado conforme, segue assinado pelo Presidente e pela Comissão de 

licitações que permaneceu até a lavratura do mesmo. E para que conste, o vereador José Bertoldo retirou-

se do local antes do término da sessão.  

 
SANDRO PAULO BORTONCELLO – Presidente___________________________________________________ 

TAILA DAIANE SOUZA PERÃO – Secretária___________________________________________________ 

LUCIANE PAVNOSKI - Comissão de Apoio____________________________________________________ 

EMPRESA: 

FABIO BROD RODRIGUES DE SOUZA EIRELI._________________________________________________ 

NEUDIR ANTONIO GIACHINI - Secretário de Saúde________________________________________________ 


