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PROCESSO Nº. 004/2016 
Modalidade Tomada de Preços Nº. 002/2016 
 

SESSÃO DE ABERTURA 
 

Ata da sessão de abertura e classificação do procedimento Licitatório nº. 004/2016 na modalidade 
Tomada de Preços nº. 002/2016, realizada em 04 de Março de 2016. 
As 13h45min. do dia 04 (quatro) do mês de Março de 2016, nesta Prefeitura Municipal de Urânia, 
do Estado de São Paulo, no setor de Licitação, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitações 
deste Município instituída pela Portaria n. 001/2016, nomeada para exercer as funções durante o 
exercício de 2016, com objetivo de analisar e classificar os envelopes de documentação e proposta 
da empresa participante do procedimento Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº. 
002/2016, para, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Fisioterapia 
em atendimento ao Centro de Reabilitação em Fisioterapia. 
Em primeiro lugar a Presidente da Comissão Permanente de Licitações explicou sobre o objetivo do 
presente certame que se resume na prestação de serviços de Fisioterapia em atendimento ao 
Centro de Reabilitação em Fisioterapia. Em seguida a Presidente, solicitou ainda ao secretario que 
apresentasse a comissão e aos membros, a relação das empresas que retiraram o edital, nas quais 
constam em anexo ao processo.  
Logo após foi verificado a relação das empresas que compareceram com os respectivos envelopes 
e sendo assim interessada no certame a empresa: CALENTE FISIOTERAPIA LTDA ME, inscrita no 
CNPJ. 23.829.493/0001-72, sem representante; e CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO 
CORINE & CARNEIRO LTDA ME, inscrita no CNPJ. 08.686.797/0001-34, sem representante.  
Sendo assim passou - se a efetuar a rubrica nos envelopes e seus respectivos documentos e 
proposta de preços, o que fora realizado pela Comissão, seus membros, passaram-se a analisar os 
envelopes de HABILITAÇÃO envelope I - o que após efetuado se fez a seguinte classificação: 1. 
CALENTE FISIOTERAPIA LTDA ME, inscrita no CNPJ. 23.829.493/0001-72, esta HABILITADA; a 
empresa CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO CORINE & CARNEIRO LTDA ME, inscrita no 
CNPJ. 08.686.797/0001-34, ficará condicionada a apresentação de documentos referentes aos 
itens III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, IV - Certidão Negativa de Débitos (CND) 
para com o Instituto Nacional do Seguro Social, dentro de sua validade, em cópia autenticada, ou 
VIA INTERNET, item 6.1.3 do edital, lembrando que a certidão é conjunta, assim, pela empresa 
estar como micro empresa, a presidente e os membros da comissão por bem referente ao princípio 
da competitividade até o prazo de 11 de Março de 2016 a empresa deverá apresentar os 
documentos pendentes.  
Próxima sessão será em 11 de Março de 2016 as 14 horas. 
Acima exposto o que cumpria registrar, eu, _______________, subscrevi a presente ata, que após 
lida e achada em conformidade vai assinada por todos os presentes.  
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