
PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 01 / 2014 
 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 25 DE ABRIL DE 

2014. 
 
A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de 
Minas reuniu-se no dia 25 de abril de 2014, às 10 horas e trinta minutos, 
na sala de licitações nº 3-8, localizada na sede da Câmara, situada na 
av. Presidente Vargas, n° 1.935, bairro Senador Valadares, município de 
Pará de Minas/MG. A reunião contou com a participação da procuradora 
jurídica adjunta da Câmara, Sheila Bastos Gomes. Registra-se que, na 
reunião de abertura dos envelopes referentes a este processo, a 
habilitação das empresas ficou pendente, devido a questões que 
necessitaram ser verificadas, sendo elas: verificar se o plano ofertado 
pela empresa SMV Serviços Médicos Ltda. dá direito de atendimento em 
todo o estado de Minas Gerais, devido às parcerias existentes com 
outras prestadoras de serviços, conforme afirmado pela representante da 
empresa, com toda a cobertura e não apenas nos casos de urgência e 
emergência; verificar a questão da não apresentação da certidão 
negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de débitos estaduais pela 
empresa Unimed Centro-Oeste (Pará de Minas), que é prestadora de 
serviços e, portanto, isenta de inscrição estadual. A Procuradoria 
Jurídica, após analisar a questão relativa à Unimed Centro-Oeste (Pará 
de Minas), concluiu que a apresentação da certidão negativa de débitos 
estaduais, exigida no edital, é necessária, mesmo a empresa sendo 
isenta da inscrição estadual. Como foi dada oportunidade para a outra 
licitante apresentar a documentação para resolver sua questão pendente, 
foi dada, igualmente, nos termos do art. 48, § 3º, da Lei nº 8.666/93, 
oportunidade para a Unimed Centro-Oeste Pará de Minas apresentar a 
certidão, a qual foi apresentada, ficando, assim, a empresa Unimed 
Centro-Oeste Pará de Minas habilitada para o credenciamento. No caso 
da empresa SMV Serviços Médicos Ltda., a empresa ainda está dentro 
do prazo para apresentação da documentação, e a Comissão aguarda 
essa documentação para decidir sobre a habilitação dessa empresa. 
Registra-se que a empresa SMV Serviços Médicos Ltda. manifestou, por 
telefone, que irá abrir mão do prazo de recurso quanto à habilitação para 
o credenciamento da empresa Unimed Centro-Oeste (Pará de Minas), 
enviando a renúncia por e-mail. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se 
esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada  e, logo após, juntada 
ao respectivo processo. Pará de Minas, 25 de abril de 2014. 
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