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ATA DE ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL  Nº 025/2018 
 
Ata de abertura de licitação na modalidade de Pregão Presencial 025/2018, cujo objeto de 

licitação é a Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para prestação de 

Serviços Médicos em Traumatologia e Ortopedia para manutenção do FMS, conforme 

especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). 

 

Aos Seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às oito horas e quarenta minutos, 

incluindo o período de tolerância, na Sala do Setor de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde 

de Altamira – Fundo Municipal de Saúde, localizada na Travessa Paula Marques nº. 192 - Bairro 

Catedral, Altamira/PA, reuniu-se a Pregoeira Marcilene Oliveira Miléo e a Equipe de Apoio 

composta por Rosilene de Almeida Braga e Thielly Cristina Moraes Sales, instituídos pelo 

Decreto nº. 558 de 12 de abril de 2018 e a Srª Miracelma T. Martins Bezerra Servidora do FMS 

para o recebimento dos envelopes de credenciamentos, propostas de preços e documentos de 

habilitação para a realização do processo de licitação em epígrafe, conforme publicações no 

Quadro de avisos da Unidade Gestora no dia no dia 20/11/2018, no Jornal de Grande Circulação 

Diário do Pará do dia 21/11/2018 e Diário Oficial da União Edição nº. 223, seção 3, página 181 do 

dia 21/11/2018 e no site da Prefeitura Municipal de Altamira, www.altamira.pa.gov.br no dia 

23/11/2018, conforme comprovantes anexos ao processo, tendo em vista a ampla divulgação 

somente 02 (duas) empresas fizeram a retirada e/ou solicitação do edital, conforme a seguir: 

TRAUMAT – CLINICA DE TRAUMATOLOGIA LTDA (TRAUMAT) – CNPJ: 

05.743.811/0001-04, sendo que a empresa acima citada recebeu o Edital e todos os seus anexos, e 

a Empresa AIRES POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI  - CNPJ: 26.634.582/0001-51 que 

retirou o Edital no Mural do TCM - Tribunal de Contas dos Municípios;  sendo que as mesmas 

compareceram no dia e hora marcada para recebimento dos envelopes contendo credenciamentos, 

propostas de preços e documentos de habilitação, a Pregoeira e equipe de apoio procederam ao 

certame com o recolhimento dos envelopes, onde iniciamos com abertura do envelope “A”, a 

empresa: AIRES POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI  - CNPJ: 26.634.582/0001-51  está 

representada por sua procuradora a Srª. MARYANNE FREITAS ANDRADE portadora do RG: 

385513604 PC/PA  2ª via a qual apresentou somente copia sem autenticação juntamente com 

Boletim de Ocorrência nº 00277/2018261225-5 do dia 04/12/2018, alegando ter sido vitima de 

ação criminosa por roubo, e embasada na Lei 13.726 de 08  de Outubro de 2018 no Art. 3º  - Na 

relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de:  

I - reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com 

aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente e assinando o 

documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento; onde a mesma 

apresentou instrumento de Procuração Publica na qual consta todos os seus dados documentais, 

permitindo assim a comprovação da autenticidade dos documentos pessoais apresentados  e  CPF: 

020.987.362-07 e TRAUMAT – CLINICA DE TRAUMATOLOGIA LTDA (TRAUMAT) – 

CNPJ: 05.743.811/0001-04 está representada por seu representante Sr. DANILO GOMES 

RODRIGUES portador da Carteira de Habilitação Nº 03726557659 DETRAN/PA e CPF: 

833.107.112-34; considerando que todos os documentos solicitados para o credenciamento foram 

analisados e  foi constatado que as empresas presentes não apresentaram no seu credenciamento a 

Certidão Simplificada Digital solicitada no Edital no Item 2.1, Alínea f.1, ficando portanto as 

http://www.altamira.pa.gov.br/
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mesma sem as prerrogativas da LC 123/2006, que consta na Alínea f.3 do referido edital. A 

empresa  AIRES POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI  - CNPJ: 26.634.582/0001-51 solicita 

o não credenciamento da empresa TRAUMAT – CLINICA DE TRAUMATOLOGIA LTDA 

(TRAUMAT) por não apresentar o Original da Consolidação do Contrato social da referida 

empresa para validar sua autenticidade, porém a pregoeira achou irrelevante alegando que o 

referido documento foi validado no momento da emissão do CRC - Certificado de Registro 

Cadastral, dessa forma, as empresas presentes estão credenciadas e aptas a prosseguirem no 

certame licitatório. Deu-se o início a abertura do envelope “B” onde o mesmo contém a proposta 

de preços, após análise e visto de todos os presentes constatamos que no envelope da empresa 

AIRES POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI não esta de acordo com o solicitado no Edital 

no Item 5.1  - "A proposta deverá ser apresentada em papel A4 timbrado da empresa e nele faça 

constar todos os dados, tais como (nome de fantasia, razão social, CNPJ, Inscrição Estadual, 

Inscrição Municipal, endereço completo, telefones. Fax, email – se houver), em 01 (uma) via, 

digitada, datada e assinada na parte final, rubricada em todas as suas folhas pelo representante 

legal da licitante, sem emendas, rasuras, entrelinhas, ou ressalvas e em mídia (PENDRIVE), dessa 

forma a empresa não apresentou nenhum dos dados acima solicitado em sua proposta ficando a 

mesma desclassifica. Sendo que a proposta da empresa TRAUMAT – CLINICA DE 

TRAUMATOLOGIA LTDA (TRAUMAT) está classificada, onde o representante da mesma 

baixou o preço ora apresentado por escrito, onde o valor está mencionado no mapa em anexo, que 

é parte integrante desta ata, passamos para a fase de habilitação onde abrimos o envelope “C” da 

empresa  TRAUMAT – CLINICA DE TRAUMATOLOGIA LTDA (TRAUMAT) – CNPJ: 

05.743.811/0001-04 – CNPJ: 05.743.811/0001-04, que foi examinada toda a sua documentação e 

havendo o licitante apresentado documentos de um dos sócios e da consolidação do contrato social 

exigidos mediante cópias simples, sem no entanto fornecer os correspondente originais, tendo em 

vista o inequívoco desatendimento ao que regula o artigo 32 da vigente Lei Federal nº 8.666/93, 

deverá o mesmo ser inabilitado, sendo que o envelope "c" da empresa AIRES POSSAS 

SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI, foi devolvido devidamente lacrado. E por estarem ambas 

empresas desclassificadas e inabilitadas, a Comissão Permanente de Licitação decidiu por dar 

como fracassada o referido certame. Devendo ser publicado uma nova data para abertura de novo 

certame nos mesmos meios de publicidade. Sem mais para tratar digno de registro, lavrei a 

presente ata, a qual assino e será assinada pelos representantes presentes e equipe de apoio. 

 

 

_______________________________ 

Marcilene O. Miléo 

Pregoeira 

 

 _________________________________ 
TRAUMAT – CLINICA DE 

TRAUMATOLOGIA LTDA - 

Participante 

_______________________________ 

Rosilene de Almeida Braga  

Equipe de Apoio 

 _____________________________     
AIRES POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS 

EIRELI  - Participante 

 

 

________________________________ 

Thielly Cristina Moraes Sales 

Equipe de Apoio 

 _____________________________     

Miracelma T. Martins Bezerra 

Servidora FMS 
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