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

SESSÃO DE ABERTURA 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Ata da sessão de abertura e classificação da Proposta de Preços referente ao Processo Licitatório 
nº. 004/2016 na modalidade Tomada de Preços nº. 002/2016, realizada em 11 de Março de 2016. 
As 13h45min. do dia 11 (onze) 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 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 a sessão e 
colocando em ATA que a empresa CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO CORINE & 
CARNEIRO LTDA ME esta INABILITADA, pelo motivo de não apresentação da documentação 
pendente “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, em anexo a ATA esta a informação da receita 
federal, onde consta pendências, inviabilizando assim a emissão da certidão”. Assim apenas a 
empresa CALENTE FISIOTERAPIA LTDA ME, inscrita no CNPJ. 23.829.493/0001-72 esta 
HABILITADA para o prosseguimento do certame. 
Sem mais a opor, passou-se a efetuar a rubrica no envelope e seus respectivos documentos 
contidos na PROPOSTA DE PREÇOS, o que fora realizado pela Comissão, seus membros, e fez a 
seguinte classificação: 1. CALENTE FISIOTERAPIA LTDA ME, com o valor mensal em R$ 1.650,00 
(Um Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais), valor este dentro do orçamento para este procedimento 
licitatório.  
Considero a empresa CALENTE FISIOTERAPIA LTDA ME, inscrita no CNPJ. 23.829.493/0001-72, 
com o valor mensal em R$ 1.650,00 (Um Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais) mensais.  
Acima exposto o que cumpria registrar, eu, _______________, subscrevi a presente ata, que após 
lida e achada em conformidade vai assinada por todos os presentes.  
 

Prefeitura Municipal de Urânia (SP), 11 de Março de 2016. 
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