
ATA DE RECEBIMENTO DE IMPUGNAçÃO DO PROCESSO LICITATóRIO
No 8l202t FMS, pREcÃO PRESENCIAL 4l2O2L FMS, DO
MUNICÍPIO DE JABORÁ - SC.

Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às 15h00min, na
sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Jaborá, sito na Rua Ângelo Poyer,
no 320, reuniram-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pelo Decreto no
2.044 de 05 de maio de 2021, sendo o Pregoeiro Sr. Clenilson Junior Canani, e
a Equipe de Apoio formada pelo Sr. Adriel Vitorino Matiolo e Sra. Vera Lúcia
Pintro, _ para o recebimento da impugnação da GyN ARTE pRóTEsE
DENTÁRIA, enviada no e-mait no dia vinte e três de julho de dois mil e vinte e
um. Lida e analisada a impugnação, que se trata exigência por parte da
Empresa de que o Edital seja retiflcado, para que se exija no item l.L.l - Da
Qualificação Técnica, o certificado de Registro e Inscrição junto ao Conselho
Regiona! de Odontologia, e o certificado de Registro e Inscrição junto ao
Conselho Federa! de Odontologia, assim como o a Certidão de Regularidade nos
respectivos órgãos. Outro ponto destacado pela Empresa é a exigência de que
no mesmo item seja incluído o Certificado de Inscrição do responsáve! técnico,
ceftidão de regularidade junto ao seu órgão fiscalizador, também devendo
apresenüar cópia de carteira de registro profissional (Técnico em Prótese), bem
como, a comprovação de seu vínculo com a empresa através do registro de
carteira de trabalho e/ou contrato de trabalho, se não sócio. por fim a
Requerente exige a apresentação da Ceftidão de Regularidade e><pedida pelo
órgão fiscalizador CRO. Após a análise da documentação apresentada pela
Requerente, verificou-se que o apontamento da Empresa, é verdadeiro.
Portanto, em decisão monocrática desta comissão, veriflcou-se a necessidade
de adequar o Edital. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente
sessão, lavrando-se esta Ata que vai assinada pelo pregoelro e Equipe de
Apoio. Esta Ata será publicada nesta data no Mural Público da Prefeitura e no
Site do município através do link www.jabora.sc.ggv.br.
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