
 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

 

ATA DA REUNIÃO DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS AO 
EDITAL DA CONCORRENCIAN° 011/2016 – PROCESSO N° 470/2016/DL/PMD. 
 
 

Às 08:00 horas do dia 11 do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, na sala do 
Departamento de Licitação do Município, situada à Rua Coronel Ponciano, n° 1.700 - Parque 
dos Jequitibás, nesta cidade e Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, reuniu-
se a Comissão Permanente de Licitação designada pelo Decreto n° 27 de 06 de janeiro de 
2.017, composta por: HEITOR PEREIRA RAMOS, na presidência, CRISTIANE MENDES 
FERREIRA e LARYSSA DE VITO ROSA como membros, com a finalidade de analisar a 
documentação e julgar as propostas da Concorrência n° 011/2016, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU DE DIREITO 
PRIVADO COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
NA ÁREA DE ONCOLOGIA.Aberta a sessão reuniram-se os membros da Comissão 
Permanente de Licitação, em sessão pública, com a finalidade analisar apenas e tão somente 
a documentação das empresas e julgar as propostas do referido processo licitatório, com o 
credenciamento e recebimento dos envelopes de habilitação e proposta técnica, não havendo 
análise por esta Comissão no que diz respeito à cotação de preços e termo de referência, vez 
que foram elaborados pela Secretaria solicitante/Central de Compras. Manifestou interesse as 
empresas: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO 
DO SUL -CASSEMSrepresentada pela MARIA DIONISIA ALMEIDA ARNAL, documento de 
identidade nº 1004058 SSP/MS eCENTRO DE TRATAMENTO DE CANCER DOURADOS S/S 
representada peloDAVID RODRIGUES INFANTE VIEIRA, documento de identidadenº 
59974670 SSP/PR. Iniciados os trabalhos, o senhor Presidente solicitou aos membros da 
Comissão e representante que verificasse a inviolabilidade e autenticidade dos envelopes de 
“HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA TECNICA” apresentados e rubricassem os mesmos. Nada 
sendo constatado com relação aos envelopes apresentados, o senhor Presidente procedeu à 
abertura do Envelope n° 01 – “HABILITAÇÃO”, passando a documentação aos membros e 
representantes para rubrica dos mesmos. Após isso a sessão foi declarada SUSPENSA para a 
análise da documentação técnica apresentada pelas empresas. A data para retorno da sessão 
será informada através NOTIFICAÇÃO para os participantes, conforme a disponibilidade da 
equipe técnica para a análise. Nada mais havendo a tratar, o Presidente determinou a lavratura 
da presente Ata que após lida, foi por ele submetida à discussão, aprovada e assinada por 
todos, encerrando-se desse modo à sessão. 
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