
ATA DE SESSÃO PÚBLICA 04 DIGITALIZADO
DO CREDENCIAMENTO REFERENTE

AO CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2022

Aos três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às 17:00 hs

(dezessete horas), na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado

do Paraná, reuniram-se em sessão pública a Comissão de Licitações nomeada pela

portaria n° 122/2022 de 21 de junho de 2022, para  a realização dos atos pertinentes
ao CREDENCIAMENTO REFERENTE AO CHAMAMENTO PUBLICO N° 006/2022

que tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas, para prestação de

serviços de profissional médico com perfil para atendimento na Atenção Básica, para

consultas de clínica geral, nas Unidades de Saúde do Município de Planalto, Estado

do Paraná, bem como realização de palestras, visitas domiciliares, atendimento

ambulatorial em clínica médica, pediátrica, ginecológica, obstétrica e pequenos

procedimentos cirúrgicos ambulatohais, para fazer parte da equipe do ESP, para

atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Planalto - PR através de sua

Secretaria Municipal de Saúde (SMS Planalto), tendo como valor máximo a

importância de R$ 625.000,00 (seiscentos e vinte  e cinco mil reais). A presente

sessão de abertura de envelopes se deu devido à necessidade de contratação

urgente de profissionais médicos, conforme oficio expedido pela secretária de Saúde

do Município. Abertos os trabalhos, foi constatado que 01 (uma) empresa enviou os
envelopes para seu credenciamento, sendo ela: ALCY BRUNO GRANDO

SERVIÇOS DE SAUDE, recebida via Correios. Inicialmente, deu-se a abertura dos

Envelopes apresentado pela proponente, contendo os documentos de

Credenciamento (Habilitação), sendo que os mesmos foram analisados e rubricados

pela Comissão, onde verificou se a ausência do item 6.5.1.4.Certidão negativa de

falência ou concordata, e item 6.6.4.Certidão simplificada do seu enquadramento

como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e apresentação do item

6.4.4.Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) fora do prazo de validade, seta forma fica  a empresa descredenciada. Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e assinada a presente Ata pela
Comissão de Licitações.
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