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ATA DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL N^Ol/aOlS - PROCESSO N"
02/2018 DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/SERVIÇOS DE RAIO X E
IMOBILIZAÇÃO EM GESSO NO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE (P.A.)

As quatorze horas do dia 27 de julho de 2018, na sala de
reuniões de licitações desta Prefeitura Municipal de Alumínio,
reuniram-se a Pregoeira e sua Equipe de Apoio, para JULGAMENTO DO
PREGÃO PRESENCIAL N^OI/ZOIS - PROCESSO N° 02/2018 destinado à
contratação de empresa p/serviços de raio x e imobilizaçâo em gesso
no Depto. Municipal de Saúde (P.A.)e análise das impugnações
apresentadas pelas empresas AMBRÓSIO &AMBRÓSIO RADIOLOGIA LTDA. EPP
e contra impugnação apresentada pela empresa L.F. DE ANDRADE EPP.

SÍNTESE DOS FATOS

Mesmo sem a declaração do licitante vencedor do certame,
no final da sessão do pregão ocorrida em 19/07/2018 foi manifestado
interesse pela licitante AMBRÓSIO &AMBRÓSIO RADIOLOGIA LTDA. EPP de
impugnação requerendo a inabilitação da empresa L.F. DE ANDRADE EPP.
sob o argumento da empresa que apresentou melhor preço por não
apresentar os seguintes documentos no envelope "Habilitação" : CRC
estadual ou municipal, previsto no item VIII, 1.2 "b"; CND Municipal
da sede, previsto no item VIII, i.2,"c" e CRM (Inscrição no Conselho
Regional de Medicina) tanto da empresa, quanto do médico responsável
técnico e responsável pela emissão dos laudos, previsto no item VIII,
1-4 "a", no entanto a empresa L.F. DE ANDRADE EPP. apresentou
somente^ simples declaração contendo o número do CRM do médico
responsável,, no que diz respeito a documentos que se refere ao
envelope HABILITAÇÃO.

Dada a oportunidade de defesa à empresa LF DE ANDRADE
EPP., em suas contra impugnações menciona que com relação a alegação
da empresa AMBROSIO &AMBRÓSIO RADIOLOGIA LTDA. EPP quanto a ausência
dos seguintes documentos: CRC Estadual ou municipal, previsto no item
VIII, 1.2 b ; CND Municipal da sede, previsto no item VIli, 1 2
"c", encontra-se respaldo no Art. 40, inciso XIV da lei IO.520/2002!
em que -XIV - os licitantes poderão deixar de apresentar os
documentos de habilitação que já constem do Sistema do Cadastramento
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