
 

 

 

ATA COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO 

 PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DT_020/2016 

Data:  13/06/2016                         Horário:    16h00                       Local: Direção 

Pauta:  

 Avaliação das propostas técnicas e comerciais do procedimento de contratação 
DT_020/2016 referente a contratação de pessoa jurídica especializada, para 
prestação de serviços médicos de urologia. 
 

Participantes: 
1. FB Medicina S/S LTDA, CNPJ 12.798.343/0001-22 
2. Uromedical Serviços Médicos S/S LTDA, CNPJ 17.746.172/0001-01 

Membros da Comissão 

Nomes 
Status  

(presente /ausente) 
Assinatura 

Adriana Gomes Presente  

Altemar Paigel Presente  

Gerson Macagnan Presente  

Paulo Santos Presente  

Desenvolvimento  

Item Assuntos tratados 

1 
Realizado conferencia dos 02 (dois) envelopes dos participantes, os mesmos 
estavam devidamente lacrados e com identificação externa do procedimento de 
contratação. 

2  Aberto os envelopes das empresas proponentes  

3 

Avaliado a habilitação jurídica das empresas, sendo checado os itens: CNPJ; 
Inscrição Estadual; Contrato Social com as alterações ou Estatuto; Registro ou 
Inscrição da pessoa jurídica interessada no Conselho Regional de Classe 
Correspondente; CCM – Comprovante de Contribuintes Municipal, Licença de 
Funcionamento emitida pela Prefeitura ou Corpo de Bombeiros, Licença de 
Funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária, Certidão de regularidade junto ao 
SERASA; Comprovação de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a 
apresentação de Certidão Conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e da 
Dívida Ativa da União, que abranja, inclusive a regularidade relativa às contribuições 
previdenciárias e sociais (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 
2014); Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS, através da apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 
Procuração para o representante da contratada, quando não forem os seus sócios 
que assinarão o contrato e Comprovante de prestação de serviços em outros 
estabelecimentos de saúde. 
Quanto a documentação da empresa Uromedical, não foi entregue Registro ou 
Inscrição da pessoa jurídica interessada no Conselho Regional de Classe 
Correspondente, Certidão de regularidade junto ao SERASA e Certidão de 
regularidade trabalhista. Estando, portanto, desqualificada juridicamente. 
Não foi constatado inconformidades dentro dos documentos aplicáveis, para a 
empresa FB Medicina. 



 

 

 

5 

 
Avaliado proposta comercial da empresa FB que apresentou valores de 
procedimentos praticados no mercado local – Tabela TUSS Versão II (em Anexo). 
 

6 

Avaliado proposta técnica da empresa FB Medicina, está em conformidade com o 
termo técnico do procedimento de contratação. 
 
Encaminhado documentação da empresa FB Medicina para o setor de contratos 
para seguimento dos tramites de contratação. 

7 
Sem mais a relatar, às 16.30h de 13/06/2016, encerrou-se as atividades desta 
comissão que lavrou esta ata, com as assinaturas dos presentes. 

 


