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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

 

ATA DA REUNIÃO REFERENTE A CONCORRÊNCIA N° 003/2020, TIPO 
MELHOR TÉCNICA E PREÇO – PROCESSO N°240/2020/DL/PMD. 
 

Às 08 horas do dia 13 do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, com 
tolerância de 10 (DEZ) minutos, na sala de sessões do Departamento de Licitação 
da Prefeitura, situada à Rua Coronel Ponciano, n° 1.700, Parque dos Jequitibás, 
neste Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, reuniu-se em sessão 
pública a Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto Municipal nº 
2.339, de 06 de Janeiro de 2020, composta por: LARYSSA DE VITO ROSA, na 
presidência, TAMIRES PEREIRA MACHADO e YASMIN CAROLINA OLIVEIRA 
FERNANDES, como membros, e FERNANDA TORRACA DE OLIVEIRA, 
designada pelo Decreto Municipal nº 2.762, de 17 de Julho de 2020, como 
representante da Secretaria solicitante para análise técnica da documentação 
exigida, com a finalidade de proceder aos seguintes atos, conforme item 5 do 
Edital: 

a) Identificar os representantes das licitantes, por meio do documento 
exigido no subitem; 
b) Receber os Invólucros nº 1, nº 2 e nº 3; 
c) Conferir se esses invólucros estão em conformidade com as disposições 
do Edital; 
d) Proceder à análise da Habilitação das licitantes participantes. 
 

O objeto da referida licitação é a SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PÚBLICO OU DIREITO PRIVADO, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PARA 
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO VISANDO O GERENCIAMENTO 
INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E 
SERVIÇOS DE SAÚDE, NO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO 
(CER II).  Aberta a sessão, os membros da Comissão Permanente de Licitação 
iniciaram os trabalhos, com a finalidade de analisar apenas e tão somente a 
documentação das empresas do referido processo licitatório, com o 
credenciamento e recebimento e abertura dos envelopes, não havendo análise por 
esta Comissão, no que diz respeito à cotação de preços, Termo de Referência e 
elaboração de Edital, vez que foram feitos pelos setores responsáveis. Fez-se 
presente a empresa:  
 
1- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPECIONAIS DE CAMPO 

GRANDE–MS inscrita no CNPJ 03.025.707/0001-40, representada por Antônio 
Jose dos Santos Neto, localizada no Município de Campo Grande/ MS. 

Dando continuidade aos trabalhos, a senhora Presidente solicitou aos membros da 
Comissão e equipe técnica que verificassem a inviolabilidade e autenticidade dos 
envelopes de “HABILITAÇÃO”, “PROPOSTA TÉCNICA” e “PROPOSTA DE 
PREÇOS” apresentados e rubricassem os mesmos. A Presidente solicitou ao 
representante da participante para rubricar. Nada sendo constatado com relação 
aos envelopes, a senhora Presidente procedeu à abertura do Envelope n° 01 – 
“HABILITAÇÃO”. Registro que após abertura, foi realizada consulta das certidões 
solicitadas no item 4.5 do Edital, onde foi constatado que a licitante não possui 
nenhuma sanção, conforme certidão anexa nos autos. A Presidente rubricou 
todos os documentos e passou para os membros da Comissão, equipe técnica e 
representante para rubrica. As documentações de habilitação foram conferidas pela 
Comissão, sendo que as de ordem Técnica, exigidas no item 7.3.1 e 7.3.2, foram 
analisadas pela servidora FERNANDA TORRACA DE OLIVEIRA. Após análise, 
foram realizadas as seguintes observações:  
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 Foram apresentados todas as cópias das carteiras de trabalho dos 
profissionais/contrato de prestação de serviços, sem a devida 
autenticação, e na sessão não apresentaram os originais para que a 
Comissão autenticação no ato da sesão, descumprindo com item 4.2.3 do 
Edital;  

 

 Não apresentou comprovação de vínculo empregatício com as profissionais 
Maria Eulina Quiliao (Médica Neurologista), e Desiree Veras Araújo 
(Fisioterapeuta);  
 

 Não apresentou Certificado de Capacitação em Orientação e Mobilidade de 
no mínimo 120h da Psicóloga ou Pedagoga, descumprindo com item 7.3.2 
inciso II;  
 

 Não apresentou o exigido pelo item 7.3.2, inciso III (qualificação deverá ser 
comprovada através de diploma de graduação ou especialização em 
Administração/Gestão em Saúde);  
 

 Não apresentou índice de Solvência Geral, descumprindo item 7.4, inciso III. 
  
Diante de tais observações, a Presidente declarou a INABILITAÇÃO da 
participante. 
Nesse sentido, visando preservar a legalidade, por ser única participante no 
certame, aplico o disposto no item 5.3 do Edital, combinado com o disposto no §3˚ 
do art. 48, da Lei Federal nº 8.666/93. (5.3. Em caso de inabilitação de todas as licitantes 

ou de desclassificação de todas as propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá lhes 
abrir prazo de 8 (oito) dias úteis para que apresentem nova documentação ou nova proposta, 
escoimadas das falhas e dos vícios que continham, utilizando a prerrogativa prevista no §3˚ do art. 

48 da Lei Federal nº 8.666/93). Sendo assim, concedo o prazo de 08 (oito) dias úteis 
para empresa apresentar correção das documentações. Solicito, ainda, que seja 
apresentada outra cópia das páginas 196 (Carteira de Trabalho Andrieli dos Anjos 
Silva) e 210 (Carteira de Trabalho de Laricia Ferreira Ocampos), pois estão 
ilegíveis. Registro, por fim, que integrante da Comissão Técnica Especial, Lidiane 
Evangelista de Oliveira, não compareceu à sessão por estar de atestado médico. 
Nada mais havendo a tratar, a Presidente determinou a lavratura da presente Ata, 
que após lida, foi por ela submetida à discussão, sendo aprovada e assinada por 
todos, encerrando-se os trabalhos às 11:21 horas. 
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