MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul
ATA 1
Processamento Chamamento Público nº 005/2016 – Processo Administrativo nº 2429/2016
Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às 14h00min, reuniram-se os membros da Comissão
Permanente de Licitações, designados pela portaria 2710/2016, para os procedimentos inerentes ao processo à epígrafe.
Recebidos os invólucros de documentação habilitatória, mediante protocolo. Manifestaram interesse neste processo: 1)
CLÍNICA MÉDICA IGREJINHA LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 23.305.143/0001-07; 2) ISAURA MARTINI
MÜLLER, inscrita no CPF sob nº 000.365.450-82; 3) LOBATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº
13.090.076/0001-05; 4) MARIA CECÍLIA ANINKEVICIUS SILVA KRAMER, inscrita no CPF sob nº 365.216.630-20; 5)
SASG – SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA DA SERRA GAÚCHA LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob nº
22.017.886/0001-19; 6) SOCIEDADE HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE PAULA, inscrita no CNPJ sob
nº 96.554.829/0001-05. Abertos os invólucros resultou nos seguintes registros: 1) da empresa Clínica Médica Igrejinha: a)
O Contrato Social da empresa foi apresentado por cópia simples; tendo que ser por cópia autenticada; b) Não apresentou a
inscrição do(s) responsável(eis) técnico(s), prevista no item 4.15 “d” do edital; c) Não apresentou o requerimento de
credenciamento previsto no item 4.1.5 “f” do edital; d) A comprovação do título de especialista de Juliana Fernandes de Sá
Rocha, o Certificado de Regularidade de Inscrição no CRM da credencianda; o comprovante de inscrição no CNES, o Alvará
Sanitário e o Alvará de Licença para Localização foram apresentados por cópia simples, tendo que ser todos por cópia
autenticada; e) Dependendo dos serviços que a credencianda se propor a realizar, os quais devem estar definidos no
requerimento, que ainda não foi apresentado, deve se verificar a compatibilidade do expresso eu seu Alvará Sanitário, no qual
consta “atividade médica ambulatorial restrita a consultas” f) Apresentou os demais documentos em conformidade com o
requerido no instrumento convocatório; g) Credenciamento condicionado à apresentação de todos os itens mencionados
anteriormente, quais sejam: a, b, c, d, e; e) Enquanto não apresentar o requerimento, não ficará definido quais os serviços que
tem interesse para credenciamento; 2) da pessoa física Isaura Martini Müller: a) Está se credenciando como pessoa física,
mas apresentou as Certidões Negativas de Débitos solicitadas nos itens 4.2 “f” e “i” do edital de pessoa jurídica; b) Não
apresentou o comprovante de residência solicitado no item 4.2 “j” do edital; c) Apresentou a declaração de não impedimento
de licitar sem mencionar a qual Chamamento Público e Processo Administrativo se refere; d) Apresentou a declaração de
conhecimento e aceitação dos termos do edital sem mencionar a qual Chamamento Público e Processo Administrativo se
refere; e) Apresentou os demais documentos em conformidade com o requerido no instrumento convocatório; f) Expressou
interesse no item 06 da tabela de especialidades médicas; g) Credenciamento condicionado à apresentação de todos os itens
mencionados anteriormente, quais sejam: a, b, c, d; 3) da empresa Lobato Serviços Médicos Ltda.: a) Apresentou o
Contrato Social por cópia simples, em desacordo com o item 4.1.1 “a” do edital; b) Apresentou o Alvará de Licença para
Localização por cópia simples; c) Não apresentou a prova de inscrição da empresa junto ao Conselho Regional de Medicina,
prevista no item 4.1.5 “c” do edital; d) Apresentou a prova de inscrição do responsável técnico junto ao Conselho Regional
de Medicina por cópia simples, em desacordo com o item 4.1.5 “d” do edital; e) Não especifica no seu requerimento a
capacidade máxima de atendimento mensal, por atividade, com indicação dos horários e do local de atendimento, previstas
no item 4.1.5 “f.2” do edital; f) Apresentou declaração em desacordo à solicitada no item 4.1.5 “i” do edital; g) Apresentou a
cópia do certificado de registro do profissional na especialidade de Ortopedia e Traumatologia no Conselho Regional de
Medicina, a cópia do certificado do profissional em Ortopedia e Traumatologia, a cópia do diploma do médico responsável
técnico, a cópia da cédula de identidade de médico do responsável técnico e a cópia do Alvará Sanitário, todas por cópia
simples, em desacordo com o item 4.3 do edital; h) Apresentou o restante da documentação em conformidade com o
requerido no edital; i) Requereu credenciamento para realizar os atendimentos relativos aos itens 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08,
09, 10, 11 e 12 da tabela de procedimentos cirúrgicos; j) Credenciamento condicionado à apresentação de todos os itens
mencionados anteriormente, quais sejam: a, b, c, d, e, f, g; 4) da pessoa física Maria Cecília Aninkevicius Silva Kramer:
a) Apresentou cópia simples da carteira de identidade, em desacordo com o item 4.2 “a” do edital; b) Apresentou cópia
simples da inscrição no Conselho Regional de Medicina, em desacordo com o item 4.2 “c” do edital; c) Apresentou cópia
simples do título de especialista, em desacordo com o item 4.2 “d” do edital; d) Não atendeu ao item 4.2 “g” do edital; e) Não
apresentou o comprovante de residência, não atendendo o item 4.2 “j” do edital; f) Não apresentou o Alvará Sanitário, não
atendendo o item 4.2 “k” do edital; g) Não apresentou a comprovação de inscrição no Cadastro Nacional dos
Estabelecimentos de Saúde, não atendendo o item 4.2 “l” do edital; h) Não apresentou o requerimento de credenciamento,
não atendendo o item 4.2 “n” do edital; i) Não apresentou as declarações solicitadas nos itens 4.2 “o”, “p” e “q” do edital; j)
Apresentou o restante da documentação em conformidade com o requerido no edital; k) Credenciamento condicionado à
apresentação de todos os itens mencionados anteriormente, quais sejam: a, b, c, d, e, f, g, h, i; l) Enquanto não apresentar o
requerimento, não ficará definido quais os serviços que tem interesse para credenciamento; 5) da empresa SASG – Serviços
de Anestesiologia da Serra Gaúcha Ltda. EPP: a) Apresentou cópia não autenticada do Alvará Sanitário, não atendendo o
item 4.1.5 “a” do edital; b) Não apresentou o comprovante de inscrição no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de
Saúde, não atendendo o item 4.1.5 “b” do edital; c) Apresentou a prova de inscrição no Conselho Regional de Medicina por
cópia simples, em desacordo com o item 4.1.5 “c” do edital; d) Apresentou a prova de inscrição do responsável técnico no
Conselho Regional de Medicina por cópia simples, em desacordo com o item 4.1.5 “d” do edital; e) Apresentou a prova do
título de especialista do Conselho Regional de Medicina por cópia simples, em desacordo com o item 4.1.5 “e” do edital; f)
Não apresentou o requerimento solicitado no item 4.1.5 “f” do edital; g) Apresentou o restante da documentação em
conformidade com o requerido no edital; h) Credenciamento condicionado à apresentação de todos os itens mencionados
anteriormente, quais sejam: a, b, c, d, e, f; i) Enquanto não apresentar o requerimento, não ficará definido quais os serviços
que tem interesse para credenciamento; 6) da empresa Sociedade Hospital de Caridade São Francisco de Paula: a)
Apresentou o Estatuto por cópia simples, em desacordo com o item 4.1.1 “a” do edital; b) Não apresentou a certidão
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conjunta, solicitada no item 4.1.2 “a” do edital; c) Apresentou a certidão municipal por cópia simples, em desacordo com o
item 4.1.2 “c” do edital; d) Não apresentou a certidão negativa da Justiça do Trabalho, não atendendo o item 4.1.3 “a” do
edital; e) Não apresentou a certidão de falência ou concordata, não atendendo o item 4.1.4 “a” do edital; f) Não apresentou o
Alvará Sanitário, não atendendo o item 4.1.5 “a”; g) Apresentou a prova de inscrição no Conselho Regional de Medicina por
cópia simples, em desacordo com o item 4.1.5 “c” do edital; h) Apresentou as provas de inscrições dos responsáveis técnicos
por cópia simples, em desacordo com o item 4.1.5 “d”; i) Apresentou a prova do título de especialista por cópia simples, em
desacordo com o item 4.1.5 “e” do edital; j) Apresentou a declaração de inexistência de servidor público em desacordo com o
solicitado no item 4.1.5 “i” do edital; k) Apresentou a comprovação de registro do Estatuto por cópia simples, em desacordo
com o item 4.1.1 “a”; l) Requereu credenciamento para realizar os atendimentos relativos aos itens 11 e 12 da tabela de
procedimentos cirúrgicos (02 atendimentos mensais de cada um destes procedimentos); aos itens de 01 a 10 da tabela de Raio
X Crânio e Face (20 atendimentos mensais de cada um destes procedimentos); aos itens 01 a 06 da tabela de Raio X Coluna
Vertebral (20 atendimentos mensais de cada um destes procedimentos); aos itens 01 a 13 da tabela de Raio X Esqueleto
Toráxico e MSSS); aos itens 01 a 11 da tabela de Raio X Bacia e MSMS (20 atendimentos mensais de cada um destes
procedimentos); aos itens 01 a 06 da tabela de Raio X Órgãos Internos do Tórax (20 atendimentos mensais de cada um destes
procedimentos); e aos itens 01 a 02 da tabela de outros exames (15 atendimentos mensais de cada um destes procedimentos);
m) Apresentou o restante da documentação em conformidade com o requerido no edital; n) Credenciamento condicionado à
apresentação de todos os itens mencionados anteriormente, quais sejam: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. Prazo para todas as
empresas e pessoas físicas que manifestaram interesse em participar deste processo de Chamamento Público regularizarem as
inconsistências/falhas habilitatórias apontadas, até o dia 31 de outubro de 2016. Nada mais havendo a tratar, leu-se,
aprovou-se e assinou-se esta Ata. Sessão encerrada às 17h00min.

Comissão Permanente de Licitações:

Vicente Alenir da Silva

Cristina Scalcon

Mariana dos Reis Pinto

Portaria 2710/2016 disponível no seguinte endereço de hiperlink:
https://drive.google.com/file/d/0B_uzd-XDGYXmRWhITWJIbDRUUFE/view?pref=2&pli=1
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